September 2021 Nieuwsbrief - Nieuwe dieren op de boerderij!

Begin juni was de start van een nieuwe lockdown in Oeganda. Sommige scholen waren nog steeds
dicht op dat moment, echter alle andere scholen moesten weer opnieuw sluiten. Bij
samenkomsten in kerken en bij andere samenkomsten zoals bruiloften en begrafenissen mochten
niet meer dan 20 mensen zijn. Ook mocht je niet meer in de auto rijden of bij iemand achterop op
de motor (het transportmiddel van de meeste lokale mensen).
Agrarische projecten mochten wel doorgaan, dus gelukkig konden we gewoon verder gaan met
het planten van de boompjes. Omdat Gertjan zelf het terrein niet meer kon bezoeken (het is 45
minuten rijden) en alle Hope Alive studenten thuis zaten en bereid waren om te helpen, hebben
we besloten om van de situatie gebruik te maken en alvast te beginnen met de bouw van een
trainingsboerderij in de buurt van het Hope Alive kantoor. Gertjan kon naar de boerderij fietsen
en gelukkig wonen studenten in de buurt. Dus in plaats van te wachten totdat alle bomen waren
geplant zijn we nu tegelijkertijd bezig met twee grote projecten en daardoor waren de afgelopen
maanden erg druk, ondanks de lockdown.

Duurzaam Houtskool
De Hope Alive studenten die betrokken waren bij het planten van de bomen en het maken van de
houtskool konden tijdens de lockdown niet naar huis, maar zij konden gelukkig wel gewoon
doorgaan met het project. Tegen het eind van de maand hopen we 80.000 boompjes te hebben
geplant. Ons doel was 100.000, maar doordat het droge seizoen in december begint is het niet
verstandig om nog boompjes te planten na eind september.
Ons plan is om de laatste 20.000 boompjes volgend jaar
april te planten zodra het regenseizoen weer
begint. Volgend jaar hopen we ook lokale Hope Alive
families de mogelijkheid te geven om deel uit te maken van
een training, zodat ze zelf ook bomen kunnen
planten. Mooi nieuws is dat we op dit moment in gesprek
zijn met de Wilde Ganzen om te kijken of zij dit project ook
willen ondersteunen. In ieder geval zijn we dankbaar dat
De Johanna Donk – Grote Stichting dit project al financieel heeft willen ondersteunen.

Iedere nieuwsbrief geven we Hope Alive studenten, die op dit moment de
leiding hebben over de agrarische projecten, een kans hun verhaal te
vertellen. Na Acaye Robert in de vorige nieuwsbrief is het deze keer de
beurt aan Odokonyero Brian om zich voor te stellen. Ga naar onze website
om Brian’s verhaal te lezen (https://hopevoorafrika.com/odokonyero-brian)

Agrarische Trainingsboerderij
Begin juni zijn we begonnen met een varkensproject. Op onze website kun je hier meer over
lezen: https://hopevoorafrika.com/2021/09/02/varkens

Eind juli zijn we begonnen met de bouw van een krekelhuis en half augustus zijn we begonnen met
het kweken van krekels. Krekels zijn een hele goede bron van eiwit en veel goedkoper en beter
voor het milieu vergeleken met het traditionele vlees en vis. Flying Food
(https://www.flyingfoodproject.com) is in 2013 begonnen met het trainen van krekelboeren in
Masaka, het zuiden van Oeganda. Eén van de trainsters was bereid om naar Gulu te komen om
ook voor ons een training te verzorgen. Gertjan is naar Masaka gereden om de trainster op te
halen en tegelijkertijd een aantal kratten met krekels en krekeleitjes te kopen van krekelboerin
Josephine.

De training duurde drie dagen met theoretische en praktische lessen. Na de training hebben we
de eerste krekels geoogst. Vanuit een westers perspectief zien ze er niet heel erg smakelijk uit,
maar ze smaken verrassend goed! Eind augustus kwamen de eerste kleine krekeltjes uit de
eitjes. Het zal twee maanden duren voordat deze nieuwe krekels groot genoeg zijn om te worden
geoogst.

Bijbelstudie en Business Training "Man Up"
Na een verplichte pauze als gevolg van de lockdown, is ook de
Bijbelstudie/business training weer begonnen. Omdat we geen
toestemming hadden gekregen om samen te komen op het Hope Alive
kantoor en de studenten die de bomen planten moeilijk kunnen reizen is
de groep nu opgesplitst. De ene helft komt samen op de trainingsboerderij
en de rest komt samen op het terrein waar we de bomen planten. Afgelopen
zaterdag was de laatste Bijbelstudie en komende week begint de eerste
business training. Na afloop van de business training schrijven alle
deelnemers een businessplan en hebben ze de mogelijkheid om een microkrediet van €500 aan te
vragen. Met dat geld kunnen ze dan hun eigen project opstarten.

Sponsor een "Man Up" Microkrediet!
We hebben ongeveer de helft van het geld voor deze leningen al binnen
via terugbetalingen van de vorige deelnemers, maar we proberen nog
fondsen te werven voor de andere helft. Als u/jij het leuk vindt om een
deelnemer te sponsoren voor €250 of samen met vier anderen de kosten
te delen dan kun je €50 overmaken naar rekeningnummer NL72 RABO
0307 6808 19 t.n.v. Stichting Hope voor Afrika o.v.v. “microkredieten”.

Flikweert Familie Update
Ook persoonlijk is er heel wat veranderd de afgelopen
maanden. Kate is begonnen met Ben les te geven voor de
kleuterschool. Ze genieten er allebei van! Iedere
donderdag hebben we een co-op opgestart met zes andere
families die hun kinderen thuis lesgeven. Er is een groep
met 11 oudere kinderen tussen de 5 en 8 jaar oud (met
Ben) en een groep met 6 jongere kinderen tussen de 3 en 4
jaar oud (met Isaiah). De moeders geven om de beurt
les. Ben heeft de
afgelopen weken ook geleerd om te fietsen en kan inmiddels ook
zwemmen.
Isaiah praat ons de oren van het hoofd. Het is soms nog lastig om
hem te verstaan, maar het is een mooie vooruitgang, aangezien
hij erg achterliep op het gebied van spreken. Volgende maand
hopen we zijn derde verjaardag te vieren en kijken we er naar uit
dat ook opa en oma op bezoek zullen komen om z’n verjaardag
mee te vieren.

Gebedspunten






We zijn dankbaar dat de corona aantallen zijn gestabiliseerd en dat de beperkingen iets zijn
afgenomen. We bidden dat de situatie zal blijven verbeteren en er voor de feestdagen niet
een nieuwe lockdown zal komen.
We vragen ook gebed voor alle studenten in Oeganda. Scholen zijn nog steeds dicht en
studenten lijden daaronder. We zijn dankbaar dat we met Hope Alive toestemming hebben
gekregen om onze studenten les te geven in kleine groepen op de boerderij en bij mensen
thuis.
Daarnaast vragen we gebed voor de Bijbelstudie en Business Training. Alle 20 deelnemers
zijn nog steeds enthousiast. De komende weken moet iedereen een project kiezen waarna
ze tegen het eind van het jaar met een microkrediet gaan beginnen.

