December 2021 - We kijken terug op 2021
en vooruit op het nieuwe jaar!

Op vrijdag 10 december hadden we een
graduation voor de Man Up Bijbel en Business
training. Een aantal deelnemers vertelde over de
impact die de training heeft gehad op
hen. Daarna aten we cake gemaakt door een
moeder van één van de deelnemers die zelf in
2018 en 2019 de bakcursus heeft gevolgd. Als
afsluiting hadden we een lunch met onder andere zoete aardappels en kip van onze
trainingsboerderij.
De helft van de 21 deelnemers heeft inmiddels al hun microkrediet aangevraagd en
zij zijn begonnen met hun projecten. De projecten dit jaar zijn: varkens, kippen,
konijnen, bijen, een kapsalon, kledingwinkels (nieuw en 2e hands) en het maken van
bakstenen. Gertjan heeft al heel wat kilometers afgelegd om alle projecten te
kunnen bezoeken. Op de foto’s hieronder zie je Patrick in zijn nieuwe kledingwinkel
en Peter die de eerste biggen in zijn varkensstal plaatst.

Trainingsboerderij
We hebben het de afgelopen maanden druk gehad op de boerderij. We willen de
Stichting Pharus hartelijk bedanken voor een tweede gift waardoor we een
kippenproject, een bijenproject en een voedselopslagplaats hebben kunnen
opzetten.

Eind oktober zijn we met 300 kuikens het kippenproject
begonnen en hebben inmiddels alle kippen alweer verkocht
aan mensen in de omgeving. Volgende week komt er een
nieuwe groep van 300 kuikens binnen.

Brian en Jovis, twee van de Hope Alive studenten die de
leiding hebben over de projecten, konden in november een
door een Nederlandse stichting georganiseerde bijentraining
volgen. (https://bijenteeltnoorduganda.nl). Na afloop van de
training hebben we 11 lokaal gemaakte bijenkorven
opgehangen en op dit moment is er al een aantal bijenkorven bewoond.
De voedselopslagplaats is van groot belang om ervoor te zorgen dat de oogst en
het diervoeder goed blijft. Het is nu oogstseizoen en we kunnen alles nu
goedkoop inkopen. Tegen het eind van het droge seizoen zijn veel prijzen bijna
verdubbeld.
We hebben ook een nieuwe varkensstal gebouwd, want de negen varkens groeien
snel en hebben meer dan 3 hokken nodig. De nieuwe stal heeft vier nieuwe
hokken. Volgend jaar hopen we dat er biggetjes komen. Mocht iemand in de
toekomst een varkensproject met een microkrediet willen opstarten, dan kan bij
ons goede kwaliteit biggen worden gekocht.
Met de krekels gaat het ook goed. Ze zijn inmiddels genoeg gegroeid zodat ze
eitjes zijn gaan leggen. We hebben alweer tien nieuwe bakken vol met kleine baby
krekeltjes.
We hebben ook het poten van 80.000 nieuwe boompjes afgerond. Volgend jaar
maken we dat project af door nog 20.000 boompjes te planten.

Training
De agrarische projecten die we hebben opgestart hebben ervoor gezorgd dat dit
jaar een groot aantal Hope Alive studenten een baan heeft gehad. We hopen ook
dat in de toekomst de projecten een duurzame inkomstenbron kunnen worden
voor Hope Alive. De belangrijkste reden voor het opstarten is echter dat we lokale
families de training en ondersteuning willen geven, zodat zij zelf de projecten
kunnen opstarten om met de nieuwe inkomsten beter voor hun families kunnen

zorgen.
Van alle projecten leek het poten van de
bomen en het houden van bijen de meest
waardevolle projecten, daarom zijn we van
plan om volgend jaar een training te
organiseren voor alle Hope Alive families
(verzorgers van huidige studenten, afgestudeerde studenten, medewerkers en
vrijwilligers). We hopen dat tenminste 100 families besluiten deel te nemen aan
het poten van de bomen en een ieder 1.000 boompjes zal poten (in totaal 100.000
boompjes) en ten minste 50 families besluiten om ieder met drie bijenkorven bijen
te gaan houden. Op de foto hierboven geeft Brian een proeftraining over het
houden van bijen.

Geef een gift voor nieuwe
projecten!

Flikweert Familie Update
Het is een druk half jaar geweest! Ben
heeft nu vakantie van zijn eerste paar
maanden kleuterschool. Hij krijgt thuis
les van Kate en geniet ervan. Hij heeft
leren lezen en zodra hij nu ergens een
woord ziet probeert hij het te lezen.
Isaiah is in oktober 3 geworden. Het
was erg leuk dat opa en oma uit
Nederland konden komen om zijn
verjaardag mee te vieren. We zijn met
z’n allen een paar dagen naar Jinja
geweest, de plaats waar de Nijl begint.
Isaiah’s spraak maakt langzaam

Door de vaste bijdrage van vele
donateurs, eenmalige giften van
andere stichtingen en de verschillende
acties hebben we de afgelopen jaren
genoeg fondsen kunnen werven zodat
we alle in deze nieuwsbrief genoemde
projecten hebben kunnen
opstarten. We hebben dit jaar bijna
alle fondsen gebruikt en tevens ook
nog heel wat plannen voor volgend
jaar.
Behalve de hierboven genoemde
trainingen voor de Hope Alive families
hopen we ook een aantal nieuwe
projecten op de boerderij op te starten,
zoals bijvoorbeeld een visvijver met
eenden, melkgeiten en het kweken
van de zwarte

vorderingen. Hij gaat nog altijd één
keer per week naar spraakles en dat
maakt duidelijk een verschil.
Iedere donderdag gaat Kate met Ben
en Isaiah naar een homeschool co-op,
waar zeven andere families
samenkomen die ook zelf hun
kinderen thuis lesgeven. Het is erg fijn
om dit samen met anderen te kunnen
doen en erg leuk voor de jongens. Zo
nu en dan maken ze een uitje zoals
een bezoek aan een lokale imker. Op
de foto zie je Ben en Isaiah in hun
imkerpakken (die van Isaiah was net
een maatje te groot) 😊

We hebben ook een nieuw hondje in
de familie – ze heet Dixie en heeft
meteen al onze harten veroverd.

soldatenvlieg. Daarnaast is Gertjan
van plan om ook volgend jaar een
nieuw groep Man Up Bijbel en
Business training te leiden.
Als deze projecten je aanspreken en
je ons werk wilt ondersteunen dan kun
je een gift overmaken op
rekeningnummer NL72 RABO 0307
6808 19 t.n.v. Stichting Hope voor
Afrika. Hartelijk bedankt!

Gebedspunten






We danken God dat, ondanks
de lockdown in het midden van
de training, de Bijbel en
Business training goed is
afgerond. We bidden dat alle
deelnemers alles wat ze
hebben geleerd ook
daadwerkelijk toepassen in hun
dagelijks leven en de projecten
die ze hebben opgestart.
We zijn dankbaar voor alle
projecten die we dit jaar
hebben kunnen opstarten door
giften van donateurs en
stichtingen en het harde werk
van de Hope Alive
studenten. We bidden dat God
ook volgend jaar al dit werk zal
zegenen.
Gertjan was vorige week
betrokken bij een autoongeluk. De as van z’n linker
voorwiel brak op een
zandweggetje ver buiten Gulu
en de auto kwam abrupt tot

Begin januari hopen we voor een
aantal dagen naar het zuiden van
Oeganda te gaan. Daar zijn we nog
nooit geweest, het is er prachtig en
ook een stuk koeler. In Gulu is nu het
droge seizoen begonnen met
gemiddelde temperaturen boven de
30° C. We kijken uit naar de tijdelijk
verkoeling.

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

stilstand. Een motorrijder die
achter hem reed zag het niet
en is vol op de auto
geknald. Hij moest naar het
ziekenhuis voor hechtingen,
maar is nu inmiddels weer
helemaal hersteld. We zijn
dankbaar dat niemand ernstig
gewond is geraakt. We vragen
gebed om Gods bescherming
voor volgend jaar, want er kan
hier veel misgaan.

