Juni 2020 - Nieuwe Corona maatregelen, maar de projecten lopen gewoon door!

De Oegandese president heeft vorige week strikte corona maatregelen
aangekondigd voor de komende 42 dagen, aangezien het aantal corona
besmettingen de afgelopen weken behoorlijk opliep. Niemand mag meer naar
andere gebieden in het land reizen en ook mogen er niet meer dan 3 mensen in een
auto rijden, inclusief kinderen. Dit betekent dat wij niet meer met z’n allen ergens
heen kunnen in de auto. Het is ook mogelijk dat Gertjan het houtskool project niet
meer kan bezoeken om voedsel en materiaal af te leveren, omdat het in een ander
district is, maar we hopen dat er uitzonderingen kunnen worden gemaakt. Gertjan
had dit weekend zelf ook een positieve corona test. Behalve dat hij zijn smaak en
reukvermogen kwijt is, voelt hij zich verder gelukkig goed.

Duurzaam Houtskool
We zijn inmiddels al meer dan drie maanden geleden begonnen met het houtskool
project. Het is een enorm project, want het land lag al jaren braak en was volledig
overwoekerd. De 30 hectare land wordt nu met de hand klaar gemaakt om de bomen
te kunnen planten. De drie Hope Alive studenten (Brian, Robert en Jovis) die de
leiding hebben over dit project werken samen met vier andere Hope Alive studenten
en ongeveer 20 jonge mannen uit de omgeving. Op dit moment is de helft van het
land klaar gemaakt, hebben we al meer dan 20.000 bomen kunnen planten en is
ook de eerste lichting houtskool geproduceerd. De eerste stapel hout heeft 7 grote
zakken houtskool opgeleverd. Zodra we genoeg houtskool hebben om een
vrachtwagen te vullen en de restricties zijn voorbij, dan zullen we de houtskool naar
Kampala, de hoofdstad, brengen om het daar te verkopen. De opbrengst zal worden
gebruikt om dit project gedeeltelijk te kunnen financieren. Hieronder een aantal foto’s
van
dit
project.
De komende drie nieuwsbrieven zijn we van plan om de drie Hope Alive studenten
één voor één te introduceren. Klik op deze link om Acaye Robert beter te leren
kennen. (https://hopevoorafrika.com/acaye-robert/)

De put en de hutten zijn af! De studenten hebben zelfs
nog een kippenhok (in het midden) en een kleine
keuken (rechts) kunnen bouwen met de overgebleven
bouwmaterialen.

Dit is de groep Hope Alive studenten die
betrokken zijn bij dit project. Ze werken samen
met 20 jonge mannen die in de omgeving van
het land wonen.

De groep werkt in teams met verschillende taken. Het eerste team is
verantwoordelijk om het land klaar te maken voor het planten. Het tweede team
zaagt de bomen in stukken, stapelt het op en overdekt het dan met aarde, waarna de
productie van de houtskool kan beginnen.

Het derde team plant de nieuwe boompjes. Twee keer per maand komt er een
vrachtauto met meer dan 10.000 kleine stekjes. De plantjes worden vervolgens met
een kruiwagen naar de plek gebracht waar ze worden geplant.

Gertjan eet een typische Oegandese lunch met bonen en posho samen met de drie
studenten die de leiding hebben over dit project.

Flikweert Familie Update

Bijbelstudie en Business
Training "Man Up"

Alles gaat redelijk goed met onze
familie! Vorige maand hebben we
kunnen genieten van een speciale
Moederdag brunch bij een lokaal
restaurant (zie foto). Kate maakt deel
uit van een wekelijkse Bijbelstudie en
gaat op zondagavond naar een
exercise class. Daarnaast is ze druk
bezig met de voorbereidingen om Ben
thuis les te gaan geven als hij
binnenkort met de kleuterschool
begint. Gertjan gaat in z’n vrije
tijd twee keer per week voetballen.
Ben heeft net z’n 5e verjaardag
gevierd. Het lego-feestje dat we
zouden hebben is helaas uitgesteld,
maar hij heeft wel genoten van al zijn
kadootjes, waaronder nieuwe lego. Hij
is ook weer begonnen met
zwemlessen en geniet daar erg van.
Isaiah vindt het momenteel geweldig
om puzzels te maken en boeken te
lezen. Daarnaast probeert hij alles te
imiteren dat zijn grote broer doet.

Begin april is Gertjan ook begonnen
met een nieuwe Bijbelstudie/business
training met Hope Alive studenten en
alumni. Na afloop van de training
kunnen de deelnemers een
microkrediet aanvragen om zelf een
winstgevend project op te starten. Er
was veel belangstelling voor de
training en we zijn inmiddels
halverwege de Bijbelstudie met 20
deelnemers. Helaas moeten we de
training de komende twee maanden
uitstellen vanwege de nieuwe Corona
maatregelen. Eind juli hopen we het
weer te hervatten en in september te
beginnen met de business training.
In 2019 heeft de eerste groep die de
training heeft doorlopen
microkredieten ontvangen. Ook
hebben Hope Alive mentors en
medewerkers de mogelijkheid
gekregen om leningen aan te vragen.
Als je interesse hebt om meer details
over deze leningen en de
terugbetalingen te lezen kun je
via deze link onze blog bezoeken.

Gebedspunten




Vorige maand is onze Duitse
Herdershond, Dutch, helaas overleden
na een beet door een giftige slang in
onze tuin en dat was wel even
schrikken, maar we hebben sindsdien
geen slang gezien, dus we hopen dat
het bij een eenmalig bezoek blijft.



We vragen gebed voor de
Corona situatie in Oeganda en
vooral voor de Oegandese
regering dat ze de juiste
maatregelen zullen treffen om
de mensen te beschermen.
We zijn dankbaar dat na een
lange vertraging Gertjan
eindelijk zijn werkvergunning
heeft kunnen krijgen. We
hopen dat Kate en de jongens
binnenkort ook hun visa zullen
krijgen.
We vragen verder gebed voor
de lopende projecten, voor
Brian, Robert en Jovis, de
studenten die de leiding
hebben en voor Gertjan als hij
hen zo goed mogelijk probeert
te ondersteunen.

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

