Maart 2022 - Een bijentraining, een nieuwe Man Up
groep en reizen naar de VS en NL!

We zijn bijna aan het einde gekomen van het droge seizoen, met waarschijnlijk wat
regenbuien de komende dagen. Iedereen kijkt uit naar koelere temperaturen en
de mogelijkheid om weer te beginnen met landbouwactiviteiten. Omdat veel
mensen tijdens het droge seizoen minder te doen hebben was het een mooie
gelegenheid voor bijeenkomsten en trainingen.
Eind januari hebben we alle Hope Alive families uitgenodigd voor een informatieve
bijeenkomst, waar we iedereen hebben verteld over de voordelen en
mogelijkheden met betrekking tot het houden van bijen en het planten van
bomen. 89 Families, waaronder verzorgers van de Hope Alive studenten, Alumni,
mentors en medewerkers, waren vertegenwoordigd en de meesten hebben
aangegeven interesse te hebben in één of beide projecten.

In februari hebben we alle families die
interesse hadden in het houden van bijen,
uitgenodigd voor een uitgebreide
training. Deze training werd gegeven door
een andere lokale organisatie die zich
vooral bezighoudt met training, maar ook
honing koopt en verwerkt.

Na afloop van de training konden de deelnemers drie
bijenkorven meenemen tegen een kleine persoonlijke
bijdrage. Op dit moment hebben meer dan 30
families hun bijenkorven al opgehangen en een heel
aantal is inmiddels al bewoond door wilde bijen. Het
droge seizoen is de beste tijd om nieuwe korven op te
hangen, want bijen zwermen uit tijdens deze periode
op zoek naar nieuwe huisvesting.

We hebben inmiddels ook al honing kunnen
oogsten uit de bijenkorf die we op de
trainingsboerderij hebben geplaatst. We
hebben bijna twee kilo rauwe honing kunnen
oogsten en verkopen.

Trainingsboerderij

Op de boerderij zijn we inmiddels ook begonnen met een kleine boomkwekerij
zodat we genoeg boompjes hebben voor alle families die willen deelnemen aan
het project om bomen te planten. In de komende maanden zullen we voor hen
een training organiseren en hen de mogelijkheid geven om de nieuwe boompjes
op te halen.

Flikweert Familie Update
In vorige nieuwsbrieven hebben we al
vaker gezegd dat Isaiah een
spraakachterstand heeft en ook wat
andere moeilijkheden heeft met
betrekking tot zijn ontwikkeling. De
afgelopen weken heeft dit geleid tot
problemen met eten. Hij weigert op dit
moment bijna alles en dat heeft
gezorgd voor extra stress voor de hele
familie. We hebben besloten dat Kate
met de jongens volgende week naar
de VS vliegt om daar 6 weken te
verblijven. Tijdens die periode hebben
we diverse afspraken met een dokter
en een aantal verschillende
therapeuten. We hopen een diagnose
te kunnen krijgen en advies hoe we
Isaiah het beste kunnen helpen in
verschillende situaties.
Eind mei vliegt Kate met de jongens
naar Nederland en zal Gertjan vanuit
Oeganda ook naar Nederland vliegen
voor een kort verblijf. Waarna we met
z’n allen in juni weer terug naar
Oeganda zullen vliegen.

Man Up and Go Training!
De meeste deelnemers van de Man
Up Bijbelstudie en business training
zijn inmiddels begonnen met hun
nieuwe projecten. Eén van hen,
Patrick, op de foto hierboven, is zelfs
al begonnen met het terugbetalen van
zijn microkrediet. We hopen dat de
deelnemers de komende maanden
genoeg zullen terugbetalen, zodat we
het geld kunnen gebruiken voor
microkredieten voor een nieuwe
groep.
Gertjan heeft afgelopen zaterdag de
eerste les gegeven aan 13 nieuwe
deelnemers. We hopen dat zowel de
lessen als de training en het
microkrediet een grote impact zullen
hebben op het leven van de
deelnemers en hun families.

Gebedspunten


We vragen gebed voor het feit dat Kate alleen met de jongens moet
reizen en ze gedurende 7 weken alleen voor hen moet zorgen zonder
Gertjan. We vragen ook gebed voor de afspraken die we hebben
gepland, dat we te weten zullen komen wat er precies met Isaiah aan de
hand is, zodat we hem beter kunnen helpen in de toekomst.



We vragen ook gebed voor alle families die zijn begonnen met het
houden van bijen. We hopen dat het project het inkomen van iedereen
zal verhogen, zodat ze hun families beter kunnen ondersteunen.



We vragen ook gebed voor de 3e groep Hope Alive studenten en Alumni
die zijn begonnen aan de Bijbelstudie en business training. We hopen
dat alle deelnemers de lessen die ze leren in de praktijk kunnen brengen
en het een grote impact zal hebben op hun families.

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

