Maart Nieuwsbrief: Druk aan het werk!

Toen we vorig jaar vlak voor de kerst in Gulu aankwamen, was het
weer één van de grootste aanpassingen. In de VS was het koud met
regelmatig sneeuw en hier in Gulu was net het droge seizoen
begonnen. De warmste tijd van het jaar met zo nu en dan
temperaturen hoger dan 40 graden. De regentijd is nog steeds niet
begonnen, dat zal hopelijk niet lang meer duren. De constante warmte
maakt het dagelijkse leven er niet makkelijker op. We hebben echter
het gevoel, dat we op dit moment in een goed ritme terecht zijn
gekomen. Na 18 maanden van leren van de taal en leren om ons aan
te passen aan de manier van leven van de Acholi, zijn we nu druk in
de weer met alle projecten waarvoor we hier uiteindelijk gekomen zijn.

Bijles, Bijbel studie en Microkredieten
Gertjan is een aantal weken geleden begonnen met de bijles voor
rekenen aan zes Hope Alive! leerlingen. De leerlingen zijn tussen de
10 en 12 jaar oud en haalden afgelopen jaar voor rekenen een
gemiddeld cijfer van 2,5 op hun rapport. De bijles is nu twee keer per
week tijdens hun lunchpauze. Het is fijn om ze één-op-één aandacht
te kunnen geven, aangezien hun leerkrachten dat nooit kunnen doen
vanwege het grote aantal leerlingen per klas. We hopen dat de
leerlingen tegen het eind van het jaar voldoendes kunnen halen voor
hun examens.

De Bijbelstudie met
oude en een aantal
huidige Hope Alive!
studenten gaat ook erg
goed. Elke week
hebben we ongeveer
10 deelnemers.
Gertjan hoopt dat ze
de lessen kunnen
toepassen in hun
dagelijks leven en met hard werk hun steentje kunnen bijdragen aan
de zorg voor hun families. Eind april zal het Bijbel gedeelte worden
afgerond waarna we zullen beginnen met de business-training.
Gertjan is ook van plan om begin april een microkredieten fonds op te
starten. Om te beginnen krijgen alle Hope Alive! mentors de
mogelijkheid om een microkrediet aan te vragen. Later hopen we met
het geld dat wordt terugbetaald, ook leningen uit te kunnen geven aan
voormalige Hope Alive! studenten en verzorgers van de huidige
studenten.
Op dit moment heeft één van
de Mentors, Thomas, al een
microkrediet ontvangen.
Vorig jaar heeft hij een kleine
winkel geopend net buiten de
stad waar hij een aantal
verschillende producten
verkoopt zoals rijst, bonen,
zeep en schoolspullen.
Omdat hij maar weinig geld
had kon hij maar kleine
hoeveelheden tegelijk inkopen, waardoor er regelmatig producten
waren uitverkocht. Met een lening van €250 heeft hij op grotere
schaal inkopen kunnen doen, wat een stuk voordeliger was en hij
heeft ook een aantal nieuwe producten kunnen kopen.
Hij betaalt nu iedere maand €25 van de lening terug en dat geld zal
worden gebruikt om nieuwe leningen aan anderen te geven. Als je
een gift wilt geven, zodat we meer leningen kunnen uitgeven, dan 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
“microkredieten” is.

Lesgeven

Kate is begin februari weer begonnen met het lesgeven bij de Nursery
Teachers Training College van Read for Life. Op zaterdagmiddag
geeft ze les aan de 10 nieuwe eerstejaars studenten. Ze behandelt
eerst alle door Uganda verplichte lesstof alvorens de studenten les
kunnen geven aan de kleuterschool. Daarnaast geeft Kate ook veel
andere informatie, m.n. een nieuwe manier van lesgeven anders dan
de studenten hier gewend zijn. D.w.z. niet de hele schooldag het bord
volschrijven en de kleuters het laten overschrijven, maar activiteiten
voorbereiden en de leerlingen spelenderwijs dingen aanleren. Het is
een hele uitdaging omdat Kate’s studenten het in de praktijk nooit
hebben gezien, maar tot nu toe gaat het erg goed.

Flikweert Familie Update
Als familie gaat het goed! Ben
en Isaiah houden ons druk bezig
en er is zelden een saai moment
als ze allebei wakker zijn. Ben
wordt 3 jaar in juni en noemt
zichzelf een “big boy.” Hij vindt
het erg leuk om met papa mee

Waterfilter update
Heel hartelijk bedankt voor alle
giften voor de waterfilters. Vanuit
Nederland hebben we meer dan
40 filters kunnen kopen. Samen
met de giften uit de VS hebben
we 300 waterfilters kunnen kopen.
De hoop was dat een team uit de

te rijden om alle trucks te zien
die overal aan het werk zijn. Ook
geniet hij van kleuren en kleien.
Hij gaat op dit moment op
maandagmiddag naar een
knutselklas met een aantal van
z’n vriendjes en vriendinnetjes.
Isaiah is nu vijf maanden oud.
Hij is heel actief en lacht erg
veel, vooral als hij z’n grote
broer ziet.

VS de filters begin januari kon
meenemen, maar het is niet
gelukt om alles op tijd bij het team
te krijgen. We zijn nu aan het
kijken hoe we de filters zo
goedkoop mogelijk naar Oeganda
kunnen krijgen. Dat wordt
waarschijnlijk met een container,
maar dat duurt wel wat langer.
Ook zijn we bezig om de nonprofit status van Hope Alive! te
vernieuwen, zodat we geen
belasting voor de filters hoeven
betalen. We zullen jullie op de
hoogte houden van alle
ontwikkelingen.

Gebedspunten


We zijn erg dankbaar voor onze
gezondheid. We zijn alle vier
nog niet ziek geweest sinds we
terug zijn gekomen in Oeganda
en dat is zeker niet
vanzelfsprekend!



We vragen gebed voor
Manuela, dat ze zich snel thuis
zal voelen, dat ze weinig
last van haar gezondheid zal
hebben en dat ze een grote
impact zal hebben op alle
kinderen waarmee ze zal
werken.



We zijn dankbaar voor alle
werkzaamheden die God ons
op pad heeft gebracht, maar
vragen ook gebed dat we een
goede balans tussen werk en
ons gezinsleven kunnen
vinden.

Vrijwilligster uit
Nederland
We hebben een paar weken
geleden onze eerste vrijwilligster
uit Nederland mogen
verwelkomen. Manuela Vlot
komt ons vier maanden helpen
bij een aantal verschillende
projecten waar we hier in Gulu
bij betrokken zijn. Vooral op het
gebied van onderwijs (onder
andere de bijles). We hopen dat
ze hier een goede tijd zal
hebben en dat haar bijdrage een
grote impact zal hebben op de
kinderen waar ze mee zal
werken.

