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Langedijk, 6 april 2020
Onderwerp: Eenmalige gift in verband met de corona uitbraak in Oeganda
Geachte donateur,
Vorige week is het corona virus voor het eerst in Oeganda waargenomen (of in ieder geval voor het
eerst getest). De Oegandese president heeft dezelfde maatregelen genomen als veel westerse landen,
om een verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Oeganda was op een corona
uitbraak niet voorbereid. Een collega van Gertjan en Kate, afkomstig uit Nieuw-Zeeland is een arts
die ook werkt in het grootste ziekenhuis in Gulu. Hij is een campagne begonnen om fondsen te
werven voor klinieken en het ziekenhuis in Gulu om het coronavirus te bestrijden en een verdere
uitbraak zoveel mogelijk te voorkomen.
Ziektekostenverzekeringen, zoals wij die kennen, komen in Oeganda niet voor. In Oeganda hebben de
mensen ook geen spaarpot(je) waaruit zij bij gebrek aan inkomsten kunnen putten. Het geld dat ze
overdag verdienen besteden ze aan eten en als ze niets verdienen eet hun familie niet. Alle, niet voor
het levensonderhoud noodzakelijke, bedrijven zijn nu voor een maand dicht. Dat zal voor heel veel
gezinnen hele zware gevolgen hebben. Ze hebben nu geen inkomen. Ook al het vervoer is stilgelegd.
Mensen mogen hun eigen auto’s niet meer gebruiken of mensen op hun brommer vervoeren. Dit heeft
grote gevolgen op medisch gebied. Mensen die dringend naar het ziekenhuis moeten, kunnen daar nu
niet komen en overlijden mogelijk in hun dorpjes. Snelle hulp is daarom dringend nodig.
Gertjan en Kate zijn in dit jaar op verlof. Daardoor hopen wij dit jaar iets minder kosten voor de
ondersteuning van Gertjan en Kate te hebben. We hebben daarom besloten om een eenmalige gift van
€ 5.000,00 te doen om bij te dragen in de kosten van verpleging en verdere voorkoming van een
corona uitbraak in Noord-Oeganda (de omgeving waar Gertjan en Kate wonen). Dit valt niet direct
binnen de doelstellingen van de stichting omdat het niet gaat om onderwijs en economische
ontwikkeling. Maar onze hulp is op dit moment heel hard nodig. Daarom hebben wij besloten een
eenmalige financiële bijdrage te doen en u van deze bijdrage op de hoogte te stellen. U heeft er recht
op te weten waar we als bestuur mee bezig zijn.
Namens het bestuur,
De voorzitter,
J.H.E. Tinke
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