
 

Afronden en voorbereiden ... 

  

  

 

We gaan de komende weken het droge seizoen in met iedere dag een 

temperatuur van rond de 35 graden.  Gelukkig kunnen we eind volgende maand 

afkoelen in Nederland, want we zijn van plan om voor drie maanden met verlof 

terug naar Nederland te komen.  We hopen iedereen dan weer te kunnen 

ontmoeten! 

 

Alles Afronden! 

 

Twee weken geleden hebben alle studenten, die Kate 

heeft lesgegeven bij de Teachers Training College van 

Read for Life, hun examens gemaakt en ze hebben nu 

officieel vakantie. De schoolperiode in Oeganda loopt 

van februari tot begin december.  Dus alle studenten die 

de examens succesvol hebben afgerond, beginnen in 

februari aan hun tweede en laatste jaar.  Een nieuwe 

groep studenten zal dan ook weer starten daarom is Kate 

druk bezig om alles goed over te dragen aan de 

Oegandese lerares Scovia die het lesgeven van Kate zal 

overnemen.  Dit jaar heeft Kate samen met Scovia 

lesgegeven, echter Kate heeft al het lesmateriaal 

gemaakt en dat moet nu allemaal in een bruikbaar formaat worden uitgeprint.  Kate 

hoopt dit voor de kerst af te ronden, zodat ze zich in januari kan focussen op het 

inpakken van de spullen in ons huis. 

Gertjan bezoekt regelmatig de projecten van de studenten die de Bijbel en 

business training hebben gevolgd.  Bijna allemaal zijn ze nu begonnen, de laatste 

student wacht nog steeds totdat het lokale elektriciteitsbedrijf de stroom aansluit op 

zijn kapperszaak.  Met de meesten gaat het erg goed en een aantal is al begonnen 

met de afbetalingen.  Echter er zijn ook een aantal studenten die het wat moeilijker 

hebben om winst te maken.  De Hope Alive! mentors nemen volgend jaar de 

leiding over van het microkrediet project. 

 



 

Iedere dinsdag en donderdag geeft Gertjan nog 

steeds bijles in rekenen.  De leerlingen hebben nu 

vakantie, dus kunnen ze iedere keer wat langer 

blijven.  Alle zes leerlingen gaan dit jaar over en dat 

is goed nieuws, maar hun eindcijfer voor rekenen is 

nog steeds niet goed (vijf hebben een cijfer tussen 

de 2 ½ en 4, maar één heeft een 6 gehaald).  In 

ieder geval hebben ze het beter gedaan dan hun klasgenoten vandaar dat ze 

allemaal naar de volgende groep gaan. 

 

De Foundations for Farming tuin, die Gertjan 

samen met twee HA! studenten heeft gepland in 

augustus, gaat erg goed.  De mais is meer dan 

drie meter hoog en er zitten grote kolven 

aan.  Samen met de studenten heeft Gertjan ook 

een grote composthoop gemaakt, zodat ze deze 

nieuwe methode volgend jaar op een groter stuk 

land kunnen uitproberen.  De rechterfoto 

hieronder was de hoop in september en de foto ernaast laat zien hoe de compost 

er nu uitziet. 
 

 

 

 

Wat is verlof? 

  



 

Om de zoveel jaar komen we op verlof terug naar Nederland (en de VS), maar wat 

houdt dat precies in? 

 

Verslag uitbrengen - Eén van de belangrijkste aspecten van verlof is om verslag 

uit te brengen aan kerken en donateurs van ons werk hier in Oeganda.  Iedereen 

kan op de hoogte blijven van ons werk via onze nieuwsbrieven, maar het is goed 

om om de zoveel tijd iedereen persoonlijk te kunnen ontmoeten, zodat er vragen 

kunnen worden gesteld en mogelijk beantwoord.  De mensen krijgen daardoor een 

duidelijk beeld van waar hun steun precies voor gebruikt wordt. 

 

Nabespreken - In de VS zijn we van plan om naar een debrief conferentie te gaan, 

waar we samen met andere zendelingen en ontwikkelingswerkers de afgelopen 

jaren kunnen nabespreken.  Alle teleurstellingen, moeilijkheden en stress kunnen 

worden verwerkt, zodat we herboren en opgefrist weer aan de volgende termijn 

kunnen beginnen.  

 

Weerzien – Het is erg leuk om tijd te kunnen doorbrengen met familie en 

vrienden.  Veel van hen hebben Isaiah maar eenmaal of nog nooit ontmoet en 

hebben Ben ook al lang niet meer gezien. 

 

Fondsen werven – Tijdens ons verlof zullen we ook tijd besteden om weer 

voldoende fondsen te werven voor ons werk in Oeganda voor de komende jaren. 

 

Cultuur – Ben en Isaiah hebben het grootste gedeelte van hun leven in het 

buitenland doorgebracht en dat kan later voor aanpassingsproblemen 

zorgen.  Door een tijd in NL en in de VS door te brengen zullen ze zich ook daar 

relatief thuis voelen.  

 

Gezondheid – De voorzieningen voor zowel lichamelijke als mentale gezondheid 

zijn in Oeganda niet goed, dus we zijn van plan om al onze afspraken met dokters, 

tandartsen en counselors te maken tijdens ons verblijf buiten Oeganda. 

 

“Rust” – De komende maanden kunnen we een pauze nemen van alle stress dat 

leven en werken in Afrika met zich meebrengt.  Het is niet zo dat we het lekker 

rustig aan kunnen doen de komende maanden, want we reizen veel en hebben 

meer dan honderd afspraken en vergaderingen, maar druk zijn in NL of de VS is 

heel anders dan een druk leven in Oeganda. 

Al deze verschillende punten zijn noodzakelijk om voor lange termijn succesvol in 

het buitenland te kunnen werken, maar het is ook gewoon erg fijn om weer even 

“thuis” te zijn! 
  



  

  

 

Een ander goed project waar Kate bij 

betrokken is, is in samenwerking met 

Days for Girls.  Meisjes kunnen hier 

vaak niet naar school tijdens de 

menstruatie, waardoor ze iedere 

maand een aantal dagen 

missen.  Days for Girls heeft wasbare 

hygiënepakketjes voor vrouwen 

gemaakt en heeft ook een training 

opgezet. Dit omdat er over dit 

onderwerp weinig tot niet gesproken 

wordt en veel meisjes dus niet echt 

weten wat er aan de hand is en hoe ze 

er mee om moeten gaan.  

 

Kate heeft samen met twee Hope 

Alive! mentors de training doorlopen 

en binnenkort zullen ze aan alle 

vrouwelijke mentors en studenten de 

training geven en hen daarna een 

pakketje overhandigen.  De pakketjes 

gaan 3-5 jaar mee.  

 

 

Reisschema 

  

Januari – op 25 januari vliegen we 

naar Nederland en op 29 januari 

hebben we een bestuursvergadering 

van Hope voor Afrika 

 

Februari – Afspraken met donateurs 

en kerken en een week vakantie met 

de hele familie 

 

Maart - Afspraken met donateurs en 

kerken waarvan twee weken in 

Zeeland 

 

April - Afspraken met donateurs en 

kerken en op 22 april weer een 

bestuursvergadering van Hope voor 

Afrika, waarna we op 25 april naar de 

VS vertrekken 

 

Mei – Twee weken debrief in Michigan 

 

Juni – Reizen naar Washington voor 

afspraken met donateurs 

 

Juli – Vakantie met de hele familie 

Riedberger en reizen naar Ohio en 

Boston 

 

Augustus – reizen naar Indiana, 

Illinois, Wisconsin en Minnesota en 

het begin van onze maandlange tijd in 

Denver, Colorado 

 



 

 

Flikweert Familie Update 

  

 

Alles gaat erg goed de laatste paar 

maanden!  Eind november hebben we 

op de Amerikaanse manier 

Thanksgiving kunnen vieren met 

andere Amerikaanse vrienden en 

collega’s.  Eén van onze collega's had 

zelfs een kalkoen gevonden.  Het is 

traditie dat je met z’n allen een hele 

kalkoen in de oven stopt en dan 

opeet.  Er zat niet zoveel vlees aan de 

Oegandese kalkoen, dus dat opeten 

was geen probleem.  😊 Begin deze 

maand hebben Ben en Isaiah hun 

schoen gezet en twee leuke cadeaus 

gekregen (en ook een Sinterklaas 

spekkie van vorig jaar, die nog 

verassend lekker was!).  We hebben 

ook ons huis al versierd met 

kerstversiering.  Na de kerst gaan we 

hard aan het werk om ons huis gereed 

te maken voor ons vertrek. 

  

 

 

September – Afspraken in Denver en 

op de terugweg afspraken in Kansas, 

Iowa en Illinois 

 

Oktober en November – Afspraken in 

Michigan en een zendingsconferentie 

in één van onze kerken 

 

December – Waarschijnlijke terugreis 

naar Oeganda 

  

Waar verblijven we? 

In Nederland zullen we het grootste 

gedeelte van de tijd doorbrengen in 

het huis van Gertjan’s ouders.  We zijn 

dankbaar dat we daar terecht 

kunnen!  In de VS hebben we vorig 

jaar een huis gekocht waar we zo in 

kunnen.  Het is erg fijn om een 

vertrouwd plekje te hebben voor ons 

en ook vooral voor de jongens.  Vanuit 

die thuisbasis zullen we het hele land 

doorreizen. 

 

Gebedspunten 

 We zijn dankbaar voor vrienden 

en collega’s waarmee we 

Thanksgiving hebben kunnen 

vieren.  Tijdens de feestdagen 

missen we onze families extra 

en daarom is het fijn dat we het 

samen met goede vrienden 

kunnen vieren. 

 We zijn dankbaar dat we een 

familie hebben gevonden die in 

ons huis kan wonen en voor 

onze honden kan zorgen! 

 We vragen gebed voor alle 

voorbereidingen voor ons 



 

 

  

 

vertrek, zowel hier in Oeganda 

als het maken van afspraken in 

Nederland en de VS.  We 

vragen ook gebed voor Ben die 

nu oud genoeg is om te 

beseffen dat we een lange tijd 

niet in ons vertrouwde huis 

zullen wonen en hij zijn vrienden 

maanden niet zal zien.  Het kost 

hem altijd wat tijd om te wennen 

aan nieuwe mensen en hij zal er 

de komende maanden heel veel 

ontmoeten. 

   

 

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

 

 

 


