Juli 2022 - Boompjes en biggetjes!

Er is weer veel gebeurd sinds onze laatste nieuwsbrief. Hieronder een update met
een aantal hoogtepunten.
Na een lange pauze vanwege het droge seizoen hebben we in
april de laatste boompjes geplant op het Hope Alive terrein. In
totaal hebben we meer dan 100.000 boompjes kunnen
planten. De grond is erg vruchtbaar en de boompjes die we
vorig jaar april/mei hebben geplant zijn inmiddels meer dan
twee keer zo groot dan Gertjan zelf. De bomen zullen worden
gebruikt voor het maken van duurzamer houtskool. Aangezien
bijna iedereen in het noorden van Oeganda kookt op brandhout
of houtskool heeft dit geleid tot grote ontbossing.
We hebben ook een kleine boomkwekerij opgestart om
boompjes te kunnen leveren aan Hope Alive
families. De families die hebben besloten om mee te
doen, krijgen ieder 1.000 boompjes om op hun eigen
land te planten, waardoor ze in de toekomst extra
inkomsten hebben. Iedere keer dat een boom wordt
gekapt groeit het weer terug vanuit de stronk, dus bomen hoeven na de oogst niet
weer opnieuw te worden geplant.
De afgelopen weken heeft het nauwelijks geregend, erg ongebruikelijk voor deze
tijd van het jaar, daar we midden in het regenseizoen zijn. Hierdoor konden de
families geen boompjes planten. We hopen dat het snel weer gaat regenen, zodat
alle boompjes die staan te wachten in onze boomkwekerij geplant kunnen worden.

Trainingsboerderij
Op de trainingsboerderij zijn we druk
bezig met het opstarten van een
aantal nieuwe projecten: een
visvijver (op de foto hierboven), een
eendenhuis en een melkgeiten
project. Ook zijn we bezig met de
aankoop van een tuktuk voor alle
transport van dieren en goederen op
de boerderij.
Er is ook leuk nieuws over het
varkensproject. De afgelopen week hebben
twee zeugen ieder vijf biggen gekregen. De
afgelopen maanden zijn er een aantal andere
varkens doodgegaan, maar de pasgeboren
biggen zorgen ervoor dat het varkensproject
duurzaam en winstgevend kan worden. De
biggen zijn beschikbaar voor deelnemers van het
microkredieten project die ervoor kiezen om varkens te gaan houden.

Flikweert Familie Update
Kate is in april samen met Ben en Isaiah voor
zeven weken naar de VS gegaan omdat er
wat problemen waren met Isaiah ’s
ontwikkeling en hij daarnaast ook moeite
had met eten. Vlak na aankomst heeft hij
wat evaluaties gehad en daarna heeft hij een
paar keer per week therapie gehad van twee
verschillende therapeuten. Hij heeft in die weken heel veel vooruitgang
geboekt qua eten en Kate heeft ook veel informatie gekregen hoe ze
Isaiah in de toekomst zelf thuis kan helpen en begeleiden. Hoewel Isaiah
voorlopig wat zal achterlopen op een aantal gebieden is er geen reden tot
zorg. Het gaat verder erg goed met hem!

Eind mei zijn Kate en de jongens vanuit de VS naar
Nederland gevlogen en tegelijkertijd is Gertjan vanuit
Oeganda ook naar Nederland gevlogen, zodat we elkaar
op het vliegveld weer konden zien na zeven lange
weken elkaar alleen via de telefoon en computer
gesproken en gezien te hebben. In Nederland hebben
we een aantal presentaties in kerken kunnen houden,
wat afspraken gehad met stichtingen en hebben we
ook veel vrienden en kennissen kunnen ontmoeten.
Nu we weer thuis zijn in Oeganda is Ben begonnen in groep 3 (1st grade in
de VS). Kate geeft hem zelf thuis les en iedere donderdag gaan ze naar
een coöp met een groep andere ouders en kinderen die ook thuis
les krijgen.

Gebedspunten


Man Up and Go Training!


Voordat Gertjan naar Nederland
vloog heeft hij het Bijbelgedeelte van
de Bijbel en Business training
afgerond. We zijn met de 13
deelnemers nu halverwege de
business training. Begin augustus
krijgen alle deelnemers een kans om
een businessplan in te leveren en
zich aan te melden voor een
microkrediet (van ongeveer
€500). Daarna kunnen ze hun eigen
project opstarten. Hierover meer in
onze volgende nieuwsbrief.



We zijn dankbaar voor de
ondersteuning die Isaiah in de
VS heeft kunnen krijgen en
voor een goede tijd in
Nederland waarin we veel
vrienden en familie hebben
kunnen zien.
We vragen gebed voor Kate
die nu Isaiah zal
ondersteunen en de rol van
therapeut op zich zal
nemen. We bidden dat zijn
ontwikkeling goede
vooruitgang zal boeken.
We bidden ook voor de
deelnemers van de Bijbel en
business training, volgende
maand zullen ze hun
microkrediet ontvangen en
dan kunnen ze hun eigen
projecten opzetten.

Financiële Ondersteuning
We krijgen gemiddeld per maand iets meer dan
€1.500 aan giften binnen. Het afgelopen
anderhalf jaar hebben we echter meer
uitgegeven dan er aan giften is
binnengekomen. Wat betekent dat we de
reserves van Hope voor Afrika, welke we in de
voorgaande jaren hebben opgebouwd, hebben
moeten gebruiken. Het planten van de bomen
heeft €54.000 gekost en het opstarten van de trainingsboerderij
€37.000. Daarnaast hebben we €22.500 geïnvesteerd in microkredieten
projecten (en daarmee 146 leningen kunnen uitgeven).
We hebben op dit moment al genoeg giften ontvangen voor de nieuwe
projecten op de boerderij en een nieuwe ronde van microkredieten, maar
er is erg weinig over voor alle andere kosten, zoals bijvoorbeeld visums,
benzine en salarissen voor de boerderijmedewerkers. Als dit werk u/jou
aanspreekt dan willen we u/jij hierbij uitnodigen om een vaste
maandelijkse donateur te worden of een éénmalige gift te geven. Dit
zorgt in de toekomst voor meer stabiliteit voor ons werk in Oeganda!
Het bestuur van Hope voor Afrika bestaat uit vrijwilligers en we hebben
verder geen administratieve kosten in Nederland, dus alle giften worden
voor 100% overgemaakt voor het werk in Oeganda.
Giften kunnen worden overgemaakt op rekening nummer NL72 RABO
0307 6808 19 t.n.v. Stichting Hope voor Afrika.
Hartelijke groeten uit Oeganda,
Kate, Gertjan, Ben en Isaiah

