Meer Microkredieten!

We hebben de afgelopen tijd wat koudere regenachtige dagen gehad (van rond de
20 graden) en het lijkt erop dat het ook hier een beetje herfst is. Er is veel gebeurd
de afgelopen paar maanden sinds onze laatste nieuwsbrief. Gertjan’s
bijbel/business training is afgelopen en de deelnemers hebben microkredieten
ontvangen om zelf wat op te gaan zetten. Kate heeft begin deze maand haar laatste
les gegeven van het tweede semester en in augustus hebben we een team uit de
VS op bezoek gehad die ons geholpen heeft met onze werkzaamheden. In deze
nieuwsbrief is meer te lezen over onze werkzaamheden, een familie update en delen
we een aantal gebedspunten.

Bijbel/Business Training
Begin augustus hebben de 13 deelnemers de bijbel en business training afgerond
en hadden we een diploma-uitreiking. Dit soort evenementen worden vaak groots
gevierd in Oeganda met een aantal toespraken, officiële diploma’s, muziek en
natuurlijk taart.

Iedereen snijdt samen de taart aan. De taart was gebakken door de weduwen die de
baktraining hebben gevolgd en smaakte erg goed!

Het was heel mooi om tijdens de toespraken te horen hoe de training een impact
heeft gemaakt in het leven van de deelnemers, in hun relatie met God en met hun
familie en ook hoe ze er vertrouwen in hebben dat ze nu winstgevende projecten
kunnen opzetten. De meeste deelnemers hebben ervoor gekozen om een
microkrediet te ontvangen en zijn begonnen met hun verschillende projecten. Klik
hier om een blog te lezen met details en foto’s van de deelnemers en hun
projecten.

David heeft ervoor gekozen om kippen te gaan houden.

Gertjan zal de komende maanden regelmatig samen met de deelnemers
bespreken hoe hun projecten lopen en advies blijven geven hoe ze het beste de
lening kunnen afbetalen en tegelijk winst kunnen maken om hun families financieel
te kunnen helpen.
Gertjan is ook begonnen met een nieuwe Bijbelstudie (Genesis Design) met
betrekking tot relaties, seksualiteit, en het huwelijk vanuit een Christelijk
oogpunt. Er wordt hierover nooit gesproken in de kerk of thuis en we hopen dat
deze studie de studenten een mogelijkheid biedt over deze onderwerpen te
discussiëren en na te denken. Gertjan zal de studie samen met David, een Hope
Alive! mentor, leiden. Twee vrouwelijke mentors leiden de studie voor de

meisjes. De studie bestaat uit 40 lessen, dus we zullen zien hoe ver we komen
voordat we op verlof naar Nederland gaan. Gertjan is ook begonnen met een
agrarisch project, maar daarover meer in de volgende nieuwsbrief.

Nursery Teachers Training College

Kate heeft aan het begin van de maand haar laatste les gegeven in de cursus
“Educational Psychology.” De studenten zijn nu begonnen aan hun laatste semester
van hun eerste jaar. Ze zullen 5 dagen in de week stage lopen bij verschillende
lokale scholen. Op zaterdag morgen krijgen ze nog les aan het college, maar dat is
vooral ondersteuning voor hun stages. Kate hoeft geen les te geven dit semester
en zal zich vooral bezighouden met het voorbereiden van de lessen, huiswerk en
examens voor volgend jaar. Ze heeft dit jaar samen met Scovia, een Oegandese
lerares, les gegeven en de hoop is dat Scovia de lessen volgend jaar zelf kan geven
als wij op verlof zijn. Het is nog behoorlijk wat werk en Kate hoopt de komende
maanden ook wat één-op-één begeleiding te doen met de studenten die vorig jaar
niet geslaagd zijn voor alle examens. Die studenten moeten de examens in
december overdoen, maar het zijn lessen die ze begin vorig jaar hebben gevolgd en
ze kunnen dus wel een opfrisser gebruiken.

Team op Bezoek

Begin augustus hebben we ons eerste team op bezoek gehad! Negen volwassenen
uit een kerk in de VS zijn voor 10 dagen naar Gulu gekomen om ons te helpen met
onze verschillende werkzaamheden en het was heel mooi om God aan het werk te
zien. Het team heeft zich maanden voorbereid en ook voor ons was het heel wat
werk om alles te organiseren, maar God zorgde ervoor dat alles goed verliep en dat
het team een grote impact kon maken in het leven van de Oegandezen waarmee
wij samenwerken. Een aantal leerkrachten heeft Kate geholpen met lesgeven bij
het college terwijl een aantal anderen het bibliotheek project afmaakte waar Manuela
Vlot eerder dit jaar aan begonnen was. Alle boeken zijn gesorteerd en een aantal is
naar Read for Life gebracht, waar de studenten ze nu kunnen gebruiken in hun
klaslokalen. De mannen die mee zijn gekomen hebben de deelnemers van
Gertjan’s studie geholpen met hun businessplannen en hebben ook geholpen met
het bouwen van een aantal varkensschuren voor de deelnemers die ervoor hebben
gekozen om varkens te gaan houden. Als je het leuk vindt om meer te lezen over
het werk dat het team heeft gedaan dan kun je deze Engelse blog lezen: A Shortterm Team Came to Gulu!

Gebedspunten


Flikweert Familie Update
Het gaat redelijk goed met ons,
alhoewel we de laatste tijd ook wel wat
moeilijkere dagen hebben gehad. Met
de combinatie van het opvoeden van
onze twee jongens, het leven in een
ander land en tegelijkertijd al onze
werkzaamheden is het soms lastig om
het gevoel te hebben dat we het
allemaal goed doen. Vooral Kate
heeft het soms moeilijk als we weer
geen stroom hebben of juist teveel
stroom en een aantal huishoudelijke
apparaten kapot gaat. Onze auto is





We danken God dat Manuela
Vlot ons voor 4 maanden heeft
kunnen helpen, dat het bezoek
van het team in augustus een
groot succes was en dat Kate’s
moeder nu op bezoek is. Het is
erg leuk om mensen ons werk
en ons leven hier te kunnen
laten zien.
We zijn ook dankbaar voor al
onze collega’s en vrienden in
Gulu. Als we moeilijkere dagen
hebben is het heel fijn om
vrienden te hebben die ons
helpen en ondersteunen en
waar we goede gesprekken
mee kunnen hebben over de
mooie en lastige aspecten van
het leven in Oeganda.
We vragen gebed voor al de
deelnemers die microkredieten
hebben ontvangen. Het is niet
makkelijk
om
hier
een

ook regelmatig kapotgegaan de laatste
maanden en het kan ontmoedigend
zijn dat het lijkt dat we meer tijd
besteden aan het repareren van alles
en nog wat dan daadwerkelijk bezig te
zijn met het werk waarvoor we hier
gekomen zijn. We voelen echter dat
God nabij is ook als het wat minder
gaat. En al onze werkzaamheden
gaan erg goed, dus dat is tegelijkertijd
wel weer bemoedigend!
Met de jongens gaat het erg goed en
daar zijn we ook dankbaar voor! Ben
is in augustus begonnen met de
peuterschool van een kleine
internationale school hier in Gulu. Het
is opgestart door andere zendelingen
en specifiek voor buitenlandse
kinderen bedoeld alhoewel er ook een
aantal Oegandese kinderen op school
zit. Ben gaat twee ochtenden in de
week en hij vindt het erg leuk. Isaiah
groeit nog altijd erg snel. Hij kruipt
door het hele huis en zit overal
in. Morgen wordt hij 1 jaar! We
kunnen het nauwelijks geloven dat
onze baby al zo groot wordt! Kate’s
moeder is op bezoek voor Isaiah’s
verjaardag en dat is erg leuk.

Hartelijke groeten vanuit
Oeganda,
Gertjan, Kate, Ben en Isaiah
Flikweert



winstgevend project op te
zetten, dus vragen we dat de
deelnemers zullen volhouden
ook als er dingen misgaan.
Als laatste vragen we gebed
voor onze laatste drie maanden
in Oeganda voordat we op verlof
gaan. Er moet nog veel
gebeuren en we hopen alles zo
voor te bereiden dat onze
werkzaamheden door kunnen
gaan ook als wij er zelf niet bij
zijn.

