
 

We zijn weer in Oeganda! 

 
  

  

  

 

We willen deze nieuwsbrief gebruiken om vooruit te kijken naar 2019.  Begin 2018 zijn we 
begonnen met verschillende projecten en volgend jaar willen we daarmee verder gaan en ook 
wat nieuwe projecten beginnen.  We zullen nog steeds doorgaan met het leren van de Acholi 
taal, maar het aantal uur daarvoor langzaam verminderen, zodat er meer tijd vrijkomt voor 
ander werk. 
 
Kate zal weer les gaan geven aan de Nursery Teachers Training College van READ for Life om 
kleuterschoolleerkrachten op te leiden.  Vorig jaar was het eerste jaar.  De huidige studenten 
hebben nog één jaar te gaan en een nieuwe groep studenten begint in februari.  Kate zal 
waarschijnlijk de nieuwe studenten lesgeven. 
 
Gertjan begint eind januari weer met de bijles voor een aantal Hope Alive! studenten en zal ook 
de weduwen die de verschillende vak trainingen hebben afgerond helpen om die training nu te 
gebruiken om extra geld te verdienen voor hun families.  Lumi, het bedrijfje dat zonnepanelen 
verkoopt, groeit gestaag, maar is nog niet winstgevend.  We hopen in 2019 winst te kunnen 
maken en die winst te kunnen gebruiken om een nieuw kantoor te openen dicht bij de grens met 
Zuid Soedan. 
 
Gertjan hoopt ook een cursus te starten met een aantal Hope Alive! studenten die of net zijn 
afgestudeerd of op dit moment naar een vakschool gaan. Een Amerikaanse collega heeft een 1-
jarige cursus gemaakt bestaande uit een Bijbelstudie, een business training, en een practicum 
waar de studenten een microkrediet krijgen en zelf een bedrijfje opstarten (of als ze al iets zijn 
begonnen het verder uitbouwen).  De Bijbelstudie is specifiek gericht op karakter, hoe je als man 
onder andere een goede echtgenoot, vader, en werkgever/nemer kan zijn.  De meeste Hope 
Alive! studenten hebben geen goede mannelijke voorbeelden in hun leven, aangezien veel 
mannen hun families hier verlaten en als ze wel blijven is alcoholisme een groot probleem.  De 
business training is belangrijk, want er is een hoge werkloosheid hier in het noorden van 
Oeganda.  Eén van de beste mogelijkheid om geld te verdienen is om zelf iets op te 
starten.  Gertjan hoopt een impact te kunnen maken in het leven van een aantal jonge mannen, 
zodat zij op hun beurt een goede invloed kunnen hebben in hun eigen omgeving. 

 



  

 

Eindejaars Project: Waterfilter 

 

Vervuild water is jaarlijks verantwoordelijk voor de dood van ongeveer 5 miljoen mensen 
waarvan 1,5 miljoen kinderen.  Daarnaast zorgen ziektes als gevolg van vervuild water 
ervoor dat kinderen regelmatig niet naar school kunnen en ook heeft men uitgerekend 
dat arme Afrikaanse families tot 1/3 van hun inkomen kwijt zijn aan ziektekosten.  
 
Vorig jaar hebben we als project een diepe put kunnen slaan op het Hope Alive! terrein 
en hebben de kinderen schoon water tijdens alle Hope Alive! activiteiten, maar de 
meeste kinderen wonen niet vlak naast het terrein en hun families kunnen dus dit schone 
water niet gebruiken.  
 
 

Voor €25 kun je een Hope Alive! familie een gezonder leven 
geven.  Een Sawyer waterzuiverings-filter (die wij zelf 
trouwens ook gebruiken) haalt 99,9% van alle schadelijke 
bacterie en andere stoffen uit het water.  Het kan honderden 
liters water per dag zuiveren en gaat jaren mee.  Als je een 
filter wilt geven aan één of meerdere families kun je het geld 
overmaken naar NL72 RABO 0307 6808 19 t.n.v. Stichting 
Hope voor Afrika.  Zet er graag bij dat het voor het 
“waterfilter project” is.  In januari of februari hopen we de 
filters aan de families te kunnen geven.  

 



  

  

 

Flikweert Familie Update 

 

We zijn inmiddels weer thuis in 
ons huis in Gulu.  De reis is erg 
goed verlopen.  We zijn 
dankbaar dat verschillende 
mensen op ons huis en honden 
hebben gepast, zodat alles er 
net zo uit zag als toen we 
vertrokken.  
 

Ben was erg blij om z’n 
speelgoed weer te zien 
waaronder zijn rode scooter 
waarmee hij nu weer het hele 
huis rondrijdt.  Ook met Isaiah 
gaat alles goed.  Hij groeit 
uitstekend en slaapt inmiddels ’s 
nachts ook steeds iets 
beter.  Het is voor allemaal weer 
even wennen aan het warme 
weer, maar het is ook wel lekker 
om eind december elke dag zon 
te hebben. 

  

 

Gebedspunten 

 

 We willen God danken dat 
we veilig thuis in Gulu 
mochten aankomen en dat 
de reis voorspoedig is 
verlopen. 

 We vragen gebed dat we 
ons allemaal snel weer 
kunnen aanpassen aan het 
leven in Oeganda, vooral 
voor de twee jongens. 

 En we vragen ook gebed 
voor al het werk dat na de 
kerstvakantie weer zal 
beginnen, dat het een 
impact mag maken in de 
levens van veel mensen 
hier in Gulu. 

  

 

 

We hopen dat je gezellige kerstdagen hebt gehad en alvast een gelukkig 
nieuw jaar toegewenst vanuit Oeganda, 
Gertjan, Kate, Ben en Isaiah Flikweert 


