
 
Juli 2020 - Het werk gaat door ...  

 

 

 

De situatie in Oeganda is nog steeds niet echt veranderd. Er zijn bijna 900 mensen 

positief getest op het coronavirus, maar tot op heden zijn er nog geen mensen aan 

overleden. In ieder geval niet officieel. De lockdown als gevolg van het coronavirus 

heeft wel ingrijpende gevolgen (gehad). Veel mensen kunnen niet meer werken en 

daardoor geen eten meer kopen voor hun families en het is erg moeilijk om snel naar 

een ziekenhuis te kunnen gaan in een noodgeval. Maar het werk in Oeganda gaat 

door. Dr. Nick heeft mede door de bijdrage van Hope voor Afrika mensen naar het 

ziekenhuis kunnen brengen en heeft medisch apparatuur kunnen aanschaffen om 

zowel mensen met het coronavirus als andere aandoeningen beter te kunnen 

helpen. Hieronder een aantal andere voorbeelden van wat er gaande is in Gulu. 

 

 

Foundations for Farming 

 

Ondanks de lockdown in Oeganda konden de twee 

Hope Alive studenten, Brian en Robert, doorgaan met 

het landbouwproject.  Op ¼ hectare hebben ze mais 

geplant op de lokale manier en op ¼ hectare hebben 

ze de methode van Foundations for Farming (FFF) 

gebruikt.  Op de lokale manier wordt al het gras en 

onkruid op het land verbrand, wordt het land met de 

hand omgeploegd en vervolgens wordt er 

gezaaid.  Met FFF wordt al het gras en onkruid gewied, 

maar blijft het op het land liggen, waarna er kleine 

kuilen worden gegraven waarin de mais wordt geplant.  

 

Begin april hebben Brian en Robert gezaaid en de mais is op beide velden al 

behoorlijk gegroeid, maar op dit moment is er meer mais op het FFF veld en het is 

ook een stuk hoger. De regentijd loopt normaal gesproken van april tot begin 

december, maar begin mei was er onverwachts een drogere periode met veel zon 

en geen regen.  Het gedroogde gras op het FFF veld beschermt de grond tegen de 

zon en houdt ook het water veel beter vast, dus de kleine maisplantjes hadden 

minder last van de zon, terwijl op het gewone veld een heel aantal plantjes dood 

gingen.  Ook hebben termieten schade veroorzaakt op het gewone veld.  Termieten 

zorgen voor gezonde grond, maar als er niet genoeg te eten is knagen ze 

maisplanten om.  Op het FFF is genoeg te eten en laten de termieten de maisplanten 

met rust.  Over een paar weken zal er worden geoogst en weten we hoeveel kilo 

mais ze van beide velden hebben kunnen oogsten. 



 

READ for Life 

 

Scholen zijn eind maart dichtgegaan en 

op dit moment hebben we nog niet 

gehoord wanneer de scholen weer 

opengaan. Vanuit de Oegandese 

regering hebben we gehoord dat het 

mogelijk is dat de scholen de rest van dit 

jaar gesloten blijven. Aangezien de 

meeste kinderen geen toegang hebben 

tot het internet en de meeste ouders 

thuis geen les kunnen geven krijgen de 

kinderen geen onderwijs op dit moment. 

Om toch iets te kunnen betekenen is 

READ for Life begonnen om verhalen 

voor te lezen via de radio en ook één 

keer per dag een les te verzorgen. Het is 

niet mogelijk om iedere dag voor alle leeftijden wat voor te bereiden, maar dit is in 

ieder geval beter iets dan niets. 

 

 

Hope Alive! 

  

Aangezien veel mensen niet meer konden werken en daardoor ook geen eten 

konden kopen voor hun families heeft Hope Alive besloten voedselpakketten uit te 

delen aan de families die er het slechts aan toe waren. In de pakketten zat onder 

andere rijst, bonen, olijfolie, zout, zeep en houtskool. Hope Alive medewerkers en 

een aantal studenten hebben de pakketten uitgedeeld aan Hope Alive families, maar 

ook aan oudere mensen in het dorp rondom het Hope Alive kantoor in Gulu. 



 

Presentatie 

 

Tijdens onze twee maanden in Nederland hebben we een heel aantal mensen 

kunnen ontmoeten, maar we hebben helaas ook nog een heel aantal presentaties 

moeten afzeggen. Als je onze presentatie over ons werk in Oeganda hebt gemist 

kun je het via deze link alsnog op youtube zien 

(https://www.youtube.com/watch?v=UKNu0zZn2Gg&t=184s). Mocht je nog vragen 

hebben dan kun je ons altijd e-mailen. 

 

 

 

Flikweert Familie Update 

  

 

Na een periode van bijna 10 weken in 

quarantaine en lockdown is alles de 

afgelopen weken weer langzaam 

opengegaan. Begin juni hebben we 

een zendingsconferentie kunnen 

bijwonen waar we een heel aantal 

andere zendelingen hebben kunnen 

ontmoeten en ervaringen hebben 

kunnen delen.  De komende weken en 

maanden zijn we van plan om 

verschillende reizen door de VS te 

gaan maken om kerken en donateurs 

in andere delen van de VS te kunnen 

ontmoeten. 

 

Alles gaat goed met Ben en Isaiah is 

inmiddels gaan lopen!  Hij zegt nog 

steeds geen woord behalve "mama", 

maar "papa" en de rest volgt hopelijk 

op een gegeven moment ook nog wel. 
  

 

Gebedspunten 

 

 We vragen gebed voor de 

situatie in Oeganda. Alle 

beperkingen zorgen voor veel 

problemen op dit moment. We 

bidden dat onze collega’s 

vooral nu een grote impact 

kunnen hebben in het leven 

van de mensen om hen heen. 

 We bidden ook voor de huidige 

situatie in de VS.  De afgelopen 

weken hebben we weer kerken 

en donateurs kunnen 

ontmoeten, maar het 

coronavirus lijkt zich weer uit te 

breiden. We bidden voor 

iedereen die door het virus en 

de gevolgen daarvan zijn 

getroffen. 

 We zijn dankbaar voor een hele 

goede zendingsconferentie 

waar we begin juni drie weken 

deel van uit konden 

maken.  Het was erg mooi om 

zendelingen die overal in de 

wereld werken te kunnen 

ontmoeten en ervaringen met 

hen te kunnen delen. 

  
  

Hartelijke groeten vanuit de VS, 
Kate, Gertjan, Ben en Isaiah 


