
 
Maart 2020 - Aan het werk in Oeganda!  

  

  

 

We zijn weer thuis in Oeganda!  Internationaal reizen tijdens een epidemie was 

niet al te makkelijk, maar na wat vertraging en 11 negatieve corona testen is het 

uiteindelijk toch allemaal goed gekomen en zijn we op 8 februari in Oeganda 

aangekomen.  De eerste paar dagen zijn we druk bezig geweest om ons huis weer 

op orde te krijgen.  Tijdens onze afwezigheid bewoonde een andere familie ons 

huis en daarom hadden we al onze persoonlijke bezittingen ingepakt.  We hebben 

alles wat het afgelopen jaar kapot is gegaan gerepareerd en daarnaast zijn we met 

onze twee honden naar de dierenarts geweest, omdat die helemaal vol zaten met 

teken.  Ook hebben we al onze vrienden en collega’s weer kunnen ontmoeten. 

 

Gertjan is ook meteen begonnen met het werk.  Hij heeft een aantal projecten van 

deelnemers, die in 2019 een microkrediet hadden ontvangen, bezocht.  Bij 

sommigen gaat het erg goed, terwijl anderen veel last hebben gehad van de 

corona maatregelen.  In de volgende nieuwsbrief zullen we een uitgebreid verslag 

schrijven over het microkredieten project. 

 

 

Duurzaam Houtskool 

Gertjan is ook begonnen met het houtskool project.  In samenwerking met een 

aantal Hope Alive studenten zijn we van plan om 100.000 bomen te planten op 26 

hectare land en die te gebruiken om op een duurzamere manier houtskool te 

produceren.  Twee studenten, Robert en Brian, hebben net een tweeweekse 

training achter de rug, waar ze alles hebben geleerd over het planten van de 

bomen en het produceren van houtskool.  Christopher, een andere Hope Alive 

student, is verantwoordelijk voor het bouwen van drie hutten en een latrine put op 

het land.  Deze week hopen we ook een put te boren om het project van vers 

water te voorzien.  Mensen die in de omgeving van het land wonen kunnen ook 

gebruik maken van deze put. 

 

Zodra de hutten zijn gebouwd en de put is geslagen zullen we beginnen om het 

land plantklaar te maken.  Al het hout dat daarbij beschikbaar komt zal worden 

gebruikt om de eerste lichting houtskool te maken.  Zodra dat is gebeurd zullen we 



 

beginnen met het planten van de bomen.  De bomen zijn specifiek geselecteerd 

omdat ze snel groeien en houtskool van hoge kwaliteit produceren.  Als alles goed 

gaat met dit project hopen we volgend jaar Hope Alive families en boeren uit de 

omgeving uit te nodigen om ook deel uit te maken van dit project.  Na een training 

kunnen zij op een hectare van hun eigen land zelf nieuwe bomen planten. 

 

Dit project geeft een aantal studenten een baan en stelt families in de gelegenheid 

om extra inkomen te verdienen. Voor Hope Alive is dit een toekomstige 

inkomstenbron, zodat we minder afhankelijk zijn van buitenlandse giften. Hopelijk 

zal dit bovendien op de langere termijn de drastische ontbossing in Oeganda 

tegengaan.  

 

Als je aan dit project wilt bijdragen 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 

“houtskool project” is.  Voor €17,25 kunnen we 100 bomen planten. 

       Robert, Jovis en Brian, de drie Hope Alive studenten 
die dit project zullen leiden. 

 
 
 
 

 
 
 

 
Robert en Brian tijdens de training waar ze alles leerden 

over het planten en kappen van de bomen en het 
produceren van het houtskool. 

 
 
 

 
 

Het begin van bouw  
van drie hutten op het terrein. 
 
 
 
 

 
 
 
Naast de hutten zijn we begonnen om een put te boren. 

 

 
  



 

Flikweert Familie Update 

  

 

Alles gaat goed met onze familie!  Ben 

en Isaiah hebben zich heel snel 

aangepast aan het warme weer en 

waren erg blij om hun speelgoed, waar 

ze een jaar niet mee hebben 

gespeeld, weer te zien.  Ben vindt het 

ook erg fijn dat hij weer regelmatig met 

zijn vriendjes en vriendinnetjes kan 

spelen. 

 

Kate is weer begonnen met het thuis 

lesgeven van Ben.  Binnenkort gaat ze 

het één keer per week met andere 

families samendoen.  Gertjan gaat 

iedere zondagmiddag weer sporten 

met vrienden en collega’s en op 

donderdagmiddag maakt Kate deel uit 

van Bijbelstudie.  

 

Twee keer in de week krijgt Isaiah ook 

logopedie van een Britse collega.  Hij 

maakt goede vorderingen wat betreft 

spreken, maar loopt nog ver achter 

vergeleken met andere kinderen van 

zijn leeftijd. 
  

 

Gebedspunten 

 

 We zijn dankbaar dat we 

gezond en wel weer in ons huis 

in Oeganda kunnen wonen.  We 

hebben op dit moment helaas 

wel een tekenplaag in ons huis 

en hopen dat dat snel weer over 

is. 

 We vragen gebed voor Isaiah’s 

spraak vordering.  We zijn 

dankbaar dat er hier een 

logopedist is die ons kan 

helpen, maar zij gaat aan het 

eind van de maand voor drie 

maanden op verlof, dus we 

moeten het een tijdje zelf doen. 

 We vragen ook gebed voor de 

nieuwe projecten die al zijn 

begonnen of binnenkort zullen 

starten.  We vragen dat God het 

werk zal zegenen. 

 

Hartelijke groeten uit Oeganda, 
Kate, Gertjan, Ben en Isaiah 

  

  

  

 

 


