
 

Een update vanuit Oeganda! 

  

  

Beste Lezer, 
 
Mocht je het nog niet gehoord of vernomen hebben via Gertjan’s ouders of via Facebook: "We zijn 
verheugd om aan te kondigen dat Kate weer in verwachting is!"  Er waren de afgelopen weken wat 
complicaties, echter nu lijkt alles goed te gaan met Kate en de baby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe ziet dit jaar er verder uit?  We zijn van plan om begin augustus terug te vliegen naar de 
VS.  Kate wil daar gaan bevallen aangezien de gezondheidszorg in Oeganda nog wel iets te wensen 
overlaat.  Eind juli vliegen we naar Nederland voor een korte vakantie met Gertjan’s familie en dan 
vliegen we rechtstreeks door naar de VS waar we tot begin december zullen gaan wonen.  Dit is een 
officieel medisch verlof en dat betekent dat we geen gedoneerd geld gebruiken voor de reis en ons 
verblijf in de VS.  Donaties die tijdens die maanden aan onze stichting worden gegeven zullen 
worden gebruikt voor de doorlopende projecten en voor het werk in Oeganda voor volgend jaar. 



Gertjan's Werk   
 

Dit jaar is Gertjan betrokken bij een aantal verschillende projecten.  In de laatste nieuwsbrief van 

vorig jaar schreven we dat hij een groep verzorgers van de Hope Alive! kinderen zou gaan helpen 

met verschillende trainingen zodat ze wat geld konden gaan verdienen voor hun families.  In januari 

zijn de trainingen begonnen en hebben we de groep ook leningen gegeven voor: een oven, drie 

naaimachines en een breimachine.  Sindsdien hebben de vrouwen één of twee keer per week samen 

met een trainer verschillende vakken geleerd. 

 

De bakgroep heeft geleerd om brood, cake en taarten te bakken en ze kunnen nu bijna zelf aan de 

slag.  De laatste trainingen zullen deze maand plaatsvinden en dan gaan de acht vrouwen in de 

groep hun lekkernijen zelf op de markt verkopen.  Een gedeelte van de opbrengst zal worden 

gebruikt om de lening terug te betalen. 

 
Eén van de vrouwen laat haar zelfgebakken taart zien 

 

De naaigroep heeft geleerd om jurken en schooluniformen te maken.  De training gaat nog door tot 
eind juni, maar de groep heeft al een bestelling gekregen voor schooluniformen voor Hope Alive! 
studenten.  De vijf vrouwen in deze groep gaan in juli beginnen om de lening terug te betalen en gaan 
ook sparen voor twee andere naaimachines, zodat ze uiteindelijk alle vijf een eigen machine hebben. 

 

De vrouwen gebruiken de naaimachines om schooluniformen te maken 
 

De breigroep van vier vrouwen heeft nog wat meer tijd nodig om alle fijne kneepjes van het vak te 
leren.  Ze leren onder andere om sokken en truien te maken (ook allebei onderdeel van een 
schooluniform).  Deze groep gaat waarschijnlijk door met de training tot het eind van het jaar. 



 

 

Lumi 

Gertjan helpt ook Lumi, een klein bedrijfje dat zonnepanelen verkoopt.  Het 

bedrijf was opgestart door een collega van WorldVenture met het doel om zo 

veel mogelijk mensen te bereiken die geen toegang hebben tot 

elektriciteit.  De meeste mensen hier in het noorden van Oeganda kunnen 

zich een klein zonnepaneel niet veroorloven, daarom gebruiken ze het 

zogenaamde Pay-As-You-Go systeem.  De mensen die een paneel kopen, 

betalen in het begin maar een klein bedrag en betalen dan iedere week 

ongeveer 2 euro totdat het paneel is afbetaald. Iedere keer dat ze betalen 

werkt het zonnepaneel voor één week totdat het is afbetaald en dan kunnen 

ze het voortaan altijd gebruiken.  

  

Lumi had een kleine winkel. De winkel is een maand na onze aankomst in Oeganda gesloten, omdat 

het geen winst kon maken.  In februari heeft Lumi weer een kleine 

winkel geopend en zijn ze weer begonnen, echter nu met een iets 

ander businessmodel. Gertjan helpt George, de Oegandese business 

manager, met de boekhouding en business consulting.  Het ziet er 

hoopgevend uit op dit moment, we hopen dat Lumi verder kan groeien 

zodat verschillende mensen een baan kunnen krijgen en vele anderen 

licht hebben in hun hutten! 

           De nieuwe Lumi winkel 
 

Bijles 

Elke woensdagmiddag is Gertjan begonnen met het geven van bijles aan een aantal Hope Alive! 
studenten.  De negen studenten zitten in P.5, P.6 en P.7 (vergelijkbaar met groepen 7, 8 en de brugklas 
in Nederland), maar bij rekenen liggen de studenten ver achter.  Daardoor halen ze voor bijna ieder 
examen een onvoldoende.  

  
 

 

 

 

 

Thomas, leraar van beroep en nu de taalhelper van Gertjan, helpt ook mee, zodat de studenten in twee 
groepen verdeeld kunnen worden.  Ze zijn gestart met de basis van optellen, aftrekken en 
vermenigvuldigen en hopen langzaam vooruitgang te boeken.  Het is erg leuk om met de studenten te 
werken en ze beter te leren kennen, naast de Saturday clubs. 

 



 

Gebedspunten 

 We danken God voor de baby en bidden dat alles goed zal gaan met Kate en de baby tijdens de 

zwangerschap.                                  

 We vragen gebed voor de vrouwen die de training volgen.  Veel hebben te maken met een moeilijke 

thuissituatie en we hopen dat ze na de training beter voor hun families kunnen 

zorgen.                                                

 We bidden ook voor Lumi en het personeel dat ze letterlijk en figuurlijk een licht kunnen zijn in het noorden 

van Oeganda. 


