
 

Een update vanuit Oeganda! 

  

  

  

 

Om eerlijk te zijn is het lastig om uit te leggen hoe het is om hier nu in 
Gulu te wonen, zonder dat het erop lijkt dat we zitten te klagen of dat 
we het niet naar onze zin hebben.  We voelen allebei dat God ons 
geroepen heeft om hier in Gulu te gaan wonen en werken, maar dat 
betekent niet dat alles van een leien dakje gaat. Het heeft enkele 
maanden geduurd voordat alles in orde was met ons huis en 
regelmatig verliep veel niet volgens plan. 
 
Op dit moment hebben we het gevoel dat ons huis steeds meer ons 
thuis wordt en hebben we daarnaast ook wat meer structuur is ons 
leven.  Dat zorgt ervoor dat de stresslevels wat lager zijn en we ons nu 
beter kunnen focussen op het leren van de taal en de projecten, 
waarvoor we hier zijn komen wonen en leven. 
 
Klik hier om wat verhalen te lezen over onze eerste paar maanden in 
Oeganda. 



 

 

Gertjan en Charles, een mentor van Hope Alive!, zijn bezig met een taalles. 

 

 

Begin juni zijn Gertjan’s ouders op bezoek geweest.  Het was heel gezellig en 

ook leuk dat ze erbij waren op Benjamin’s eerste verjaardag! 



 

 

Benjamin en Gertjan zitten te wachten op de markt terwijl Kate kleurige 

gordijnen uitkiest. 

 

 

We gaan iedere week naar de Hope Alive! Saturday Club waar we de 

kinderen leren kennen en ook met hen de taal kunnen oefenen. 

 

  



  

 

 

Hope Alive! School update 

  

We hebben sinds kort meer informatie 

over de scholen die Hope Alive! hoopt op 

te starten in het noorden van 

Oeganda.  Helaas is het niet allemaal 
goed nieuws.  In Gulu sponsort Hope 

Alive! meer dan 200 kinderen.  Onder de 

sponsering valt ook het schoolgeld dat 

Hope Alive! betaalt voor de kinderen, 

echter het onderwijs in de regio is 

bedroevend slecht.  Om de kinderen toch 
te voorzien van goed onderwijs heeft 

Hope Alive! een stuk land gekocht waar 

dit jaar een kleine school op zou worden 

gebouwd. De regering heeft echter 

besloten om een grote elektriciteitslijn aan 

te leggen naar Gulu.  Dat is goed voor de 

stroomvoorraad, maar helaas loopt de 

nieuwe lijn precies midden door het land 

dat Hope Alive! gekocht heeft.  

 

De Oegandese country director van Hope 

Alive! heeft gesprekken gevoerd met 

diverse mensen met verschillende 

posities in de regering en daarnaast ook 

met een advocaat. Dit heeft helaas niet 

mogen baten.  Binnen een paar honderd 

meter van de lijn mag niets gebouwd 

worden, waardoor we op het door ons 
aangekochte land geen school kunnen 

bouwen.  Het land kan nog wel gebruikt 

worden voor agrarische doeleinden. 

 

Gelukkig heeft Hope Alive! ook nog een 

groter stuk land, ongeveer 45 minuten ten 

zuiden van Gulu.  Daar zullen we een 

  

 

Waterput Project 

Het eerste project voor Hope voor Afrika 

wordt een nieuwe waterput en een hek 

voor het Hope Alive! terrein.  Er was 

oorspronkelijk net buiten het terrein een 

put die ze gebruikten, maar de put is 

opengebroken en verschillende 

onderdelen zijn gestolen waardoor de put 

niet meer gemaakt kon worden.  De hoop 

is nu om een nieuwe diepe put te slaan op 

het terrein zelf, zodat de kinderen schoon 

drinkwater hebben.  Om te voorkomen dat 
er weer onderdelen van de put worden 

gestolen zijn we van plan een hek om het 

terrein heen te zetten.  Behalve voor de 

veiligheid geeft dit ons ook de 

mogelijkheid om wat te planten op het 

terrein.  Hope Alive! heeft al een aantal 
keer geprobeerd om fruitbomen en 

andere planten te laten groeien, maar die 

werden aangevreten door de geiten van 

de buren en hebben het dus niet 

overleefd. 

 
De oude Hope Alive! put! 

 

Het hele project kost iets meer dan 

€10.000.  Het grootste gedeelte hiervan 

kunnen we betalen via de vaste giften die 



 

basisschool, middelbare school en 

vakschool bouwen.  Een team van 

ingenieurs komt in september om het 

masterplan af te maken.  
 

Begin volgend jaar komt er een ander 

team met architecten om de blueprints te 

maken voor de basisschool.  Vervolgens 

zal worden begonnen met de bouw van 

de school.  Als alles volgens plan verloopt 

hopen we in 2019 de school te 

openen.  Hier in Afrika is het echter heel 

goed mogelijk dat de officiële opening pas 

in 2020 zal plaatsvinden. 

 

 
Het land waar de school zal worden gebouwd! 

  

 

 

  

 

al zijn binnengekomen, maar we hopen 

ongeveer €1.000 te werven via eenmalige 

giften.  Als u of jij mee wilt helpen om de 

Hope Alive! kinderen schoon drinkwater te 
geven dan kun je een gift overmaken op 

rekening nummer NL72 RABO 0307 6808 

19 t.n.v. Stichting Hope voor Afrika met de 

beschrijving “waterput.” 

  

 

 

Gebedspunten 

 

 We zijn dankbaar dat we allebei 

goede “taal-helpers” hebben 

gevonden die bereid zijn om veel 

tijd met ons door te brengen zodat 

we de Acholi taal snel onder de 

knie kunnen krijgen.  We vragen 

gebed om discipline om het vol te 

houden om de taal goed te leren.   

 We zijn ook dankbaar dat ons huis 

steeds meer als thuis gaat 

voelen.  Tegelijkertijd zijn er nog 

ook dagen dat het moeilijk is om 

hier te wonen en we heimwee 

hebben.  We vragen gebed dat we 

ons snel helemaal hier thuis mogen 

voelen! 

 We willen God ook danken dat we 

Benjamin’s eerste verjaardag 

hebben kunnen vieren (met opa en 

oma!!!).  Benjamin heeft zich heel 

snel aangepast en is tot nu toe nog 

niet ziek geweest.  Daar zijn we 

vanzelfsprekend heel dankbaar 

voor! 

   

 


