Oktober 2022 - Nieuwe projecten en nieuwe microkredieten!
De afgelopen twee maanden zijn we op de trainingsboerderij druk bezig geweest
met het opzetten van een aantal nieuwe projecten. We hebben een tuktuk
kunnen kopen. Daarnaast zijn we met melkgeiten-, eenden- en tilapiaprojecten
gestart. We hopen dat de boerderij een plek zal worden waar de lokale
bevolking agrarische training kan krijgen met betrekking tot nieuwe projecten of betere methodes voor
projecten waar ze op dit moment al mee bezig zijn. Daarnaast kunnen Hope Alive studenten ervaring
opdoen op de boerderij en zijn er banen beschikbaar. Dit is erg welkom omdat de werkeloosheid onder
jongeren hoog is. Tenslotte hopen we dat de boerderij winstgevend zal worden, zodat we het andere
werk van Hope Alive kunnen financieren en minder afhankelijk zullen zijn van giften uit het buitenland.
Ook hebben we de afgelopen weken veel nieuwe microkredieten kunnen uitgeven.

Melkgeiten

We hebben drie bokken uit Masaka (in het zuiden van Oeganda) opgehaald. De bokken zijn 75%
volbloed melkgeiten. Als ze gekruist worden met lokale geiten krijg je geiten die sterk genoeg
zijn om te overleven in het warme klimaat in het noorden, maar ook genoeg melk geven voor één
lokale familie.

Visvijver

Hope Alive studenten hebben eigenhandig onze visvijver uitgegraven. We hebben deze week
500 kleine tilapia uitgezet in de visvijver. In de toekomst zijn we van plan om ook meerval uit te
zetten.

Eenden

Een aantal Hope Alive studenten heeft samen met een team vrijwilligers uit de VS een
eendenhok gebouwd naast de visvijver. We hebben een groep van 10 eenden gekocht die zich
hopelijk goed thuis voelen in hun nieuwe huis en zich snel zullen vermenigvuldigen.

Tuktuk

Charles, één van de voormalige Hope Alive studenten die op de boerderij werkt, is de officiële
bestuurder van de tuktuk. Hij heeft inmiddels al 38 ritjes gemaakt, waaronder ritten naar de stad
om kippen te verkopen; om voer voor de kippen en varkens te kopen; om bouwmateriaal voor de
geiten- en eendenhokken te vervoeren, maar ook om boompjes te vervoeren voor de Hope Alive
families die meedoen aan het bomen planten project. Hope Alive families kunnen Charles bellen
als ze vervoer nodig hebben en tegen een voordelige prijs hun producten en dieren vervoeren.

Microkredieten

In juli en augustus heeft Gertjan de business training van de Man Up and Go programma
gehouden. Na afloop hebben alle deelnemers de mogelijkheid gekregen om een
businessplan te schrijven en daarna met een microkrediet een eigen project op te
starten. Twaalf deelnemers hebben inmiddels hun lening al ontvangen.
Op de foto’s zie je allereerst Andrew in zijn nieuwe winkeltje; daarnaast Kizito en zijn vrouw
met hun varkensproject; Denis met zijn nieuwe motortaxi; Ronald in zijn kapsalon en Amos
en zijn vrouw in hun voedselwinkel. Het is niet makkelijk om een nieuw project in Oeganda
succesvol op te starten, maar we hopen dat het alle deelnemers lukt om hun projecten
winstgevend te maken. Hieronder een foto van de hele groep:

Flikweert Familie Update
Nadat Kate en de jongens eerder dit jaar een aantal maanden
in de VS en NL hebben doorgebracht was het fijn om de
afgelopen maanden thuis te zijn. Ben doet het erg goed in
homeschool en de jongens hebben de afgelopen tijd veel
kunnen spelen met hun vriendjes en vriendinnetjes. Jammer
genoeg is er weer een aantal families die Gulu dit jaar voorgoed
zal verlaten. Het is altijd moeilijk om afscheid te nemen van
goede vrienden, zowel voor ons
als voor de jongens.
Met een aantal andere families uit onze kerk zijn we in augustus een
paar dagen naar Jinja gegaan, waar de Nijl ontspringt. We hebben
kunnen zwemmen in de Nijl, een boottocht kunnen maken en kunnen
genieten van de goede restaurants in Jinja.
We hebben van vrienden een klein zwembad kunnen kopen en de
jongens genieten ervan. Vooral tijdens het droge seizoen zal het zwembad veel gebruikt worden.

Gebedspunten





We vragen gebed voor alle deelnemers van het Man Up programma die hun lening
hebben gekregen en hun projecten zijn begonnen. We hopen dat het een positieve
impact zal hebben op hun families.
We zijn dankbaar dat een groep vrijwilligers uit de VS eind juli voor een week op bezoek
zijn geweest en hebben geholpen met het werk hier.
We vragen ook gebed voor de huidige situatie in Oeganda met betrekking tot ebola. Er
zijn op dit moment nog maar 7 doden gevallen, maar ebola kan zich snel verspreiden. We
vragen gebed voor de mensen die ziek zijn en voor de regering en gezondheidszorg dat
ze de juiste beslissingen zullen nemen zodat de situatie snel onder controle zal zijn.

We willen alle donateurs hartelijk bedanken voor de steun voor ons werk!
Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL72 RABO 0307 6808 19
t.n.v. Stichting Hope voor Afrika.
Hartelijke groeten uit Oeganda,
Gertjan, Kate, Ben en Isaiah

