
 

December 2022 Nieuwsbrief van de Flikweert familie  

Een hagedis onder Ben’s bed!  

 

We hopen dat u/jullie gezellige kerstdagen hebben gehad en alvast een gezond nieuw jaar 
toegewenst!  Allereerst willen we al onze donateurs van harte bedanken voor de financiële 
giften!  We zijn dankbaar voor jullie steun, want zonder fondsen zouden wij het werk hier in 
Oeganda niet kunnen doen! 
 
In deze nieuwsbrief een korte update van waar we de afgelopen maanden mee bezig zijn 
geweest, een samenvatting van het afgelopen jaar, een vooruitblik op het nieuwe jaar, een 
familie update en een aantal gebedspunten. 
 
En JA, er leeft op dit moment een redelijk grote hagedis in ons huis.  We zagen hem eerst 
onder de koelkast, toen onder Ben’s bed en daarna in onze slaapkamer.  We hebben 
geprobeerd hem naar buiten te krijgen, maar in plaats van naar buiten te rennen heeft hij 
zich toen onder de droger verscholen.  Nou ja, hij eet ongedierte en we hebben er verder 
geen last van, dus mag hij nog wel wat langer blijven logeren. 

 

Recentelijk ... 

 

We zijn begonnen met een microkredieten project voor vrouwelijke Alumni.  Begin 

november heeft Gertjan een business training gegeven, waarna alle deelnemers een 

businessplan hebben geschreven.  Veel van de vrouwen verkopen groente, fruit, 

kleding of schoenen op de lokale markt. Een deelnemer heeft ook een popcorn 

machine gekocht en een ander is samen met haar echtgenoot bakstenen aan het 

maken.  
 

 

Linksboven: de groep deelnemers en rechtsboven: lunch tijdens de business training.  De lunch was 
gemaakt door een andere alumni die met zijn lening samen met zijn vrouw een restaurant is begonnen. 

 

Op dit moment hebben 21 deelnemers een lening gekregen (van ongeveer €250) en 5 
wachten op fondsen om ook te kunnen beginnen.  Als u deze vrouwen wilt ondersteunen 
kunt u een gift overmaken (NL72 RABO 0307 6808 19 t.n.v. Stichting Hope voor Afrika). 

 

 



 

Leesclub 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vanwege Ebola zijn de scholen in Uganda al in november gesloten.  Eind januari gaan de 

leerlingen/studenten hopelijk weer terug naar school. In de tussentijd heeft Kate samen 

met de mentors een leesclub opgestart voor Hope Alive studenten.  De afgelopen twee 

weken zijn de kinderen 4x samengekomen.  Kate heeft voorgelezen en de kinderen 

hebben de mogelijkheid gekregen om zelf boeken te lezen.  De meesten hebben thuis 

geen boeken en er zijn ook geen bibliotheken in de buurt.  Daarom is het erg goed voor 

hen om meer te kunnen lezen, zeker omdat ze nu zo’n lange vakantie hebben.  In januari 

zal de club 2x per week plaatsvinden totdat de scholen weer beginnen.  Daarna hopen we 

de kinderen de mogelijkheid te geven om zelf te lezen tijdens de Saturday Clubs. 
 

2022 

Linksboven: Brian tijdens de training voor het houden van bijen. Rechtsboven: Robert met een 

nieuwe melkgeit. 
 

Dit jaar zijn we betrokken geweest bij een heel aantal grote en kleinere projecten. De 
nadruk lag op de agrarische trainingsboerderij en het microkredieten project.  Via deze 
projecten hebben we lokale families kunnen helpen met trainingen en leningen en hen de 
mogelijkheid gegeven om zelf projecten op te starten om zo beter voor eigen families te 
kunnen zorgen in plaats van afhankelijk te zijn van giften van anderen. 



 
 
De boerderij: In samenwerking met de stichting Pharus is het aantal agrarische projecten 
op de boerderij verdubbeld dit jaar.  Naast kippen, varkens, bijen en krekels, hebben we 
nu melkgeiten, eenden, een visvijver en een tuktuk om goederen te kunnen 
transporteren.  Ook hebben we mais, sojabonen en zoete aardappels geplant, zowel voor 
veevoer als voor de verkoop.  De boerderij zorgt ook voor een aantal banen voor huidige 
en voormalige Hope Alive studenten.  Naast een inkomen doen ze ook kennis op, zodat ze 
sommige projecten later zelf kunnen opstarten op hun eigen boerderij.  Aan het begin van 
dit jaar hebben we twee trainingen georganiseerd voor de Hope Alive families, met 
betrekking tot het houden van bijen en het planten van bomen.  43 Verschillende families 
houden op dit moment bijen en 19 families hebben bomen geplant.  De eerste honing 
oogst zal de komende twee maanden plaatsvinden.  De bomen moeten vier jaar groeien 
voordat ze geoogst kunnen worden, dus dat duurt nog even. 
 
Het Microkredieten Project: Naast de 26 jonge vrouwen hebben op dit moment ook 48 
jonge mannen de Bijbelstudie en business training doorlopen. De meesten hebben een 
nieuw project opgestart met de lening die ze na afloop hebben gekregen.  Tijdens de 
laatste groepsvergadering hebben alle deelnemers gestemd voor vijf bestuursleden voor 
de groep.  We hopen dat de groep nu zelfstandig door kan gaan.  Om de twee maanden 
zijn ze van plan om samen te komen om leningen terug te betalen, maar ook om elkaar 
aan te moedigen en te leren van elkaar.  Zodra iemand een lening heeft afbetaald kunnen 
ze een nieuwe lening aanvragen om hun project te laten doorgroeien. 
 

2023 
 
Volgend jaar hopen we zes maanden op verlof te gaan naar de VS om 
fondsen te werven voor het werk in Oeganda.  Op dit moment 
verwachten we van eind april tot eind oktober in de VS te verblijven.  In 
de komende maanden zullen we al onze verantwoordelijkheden 
overdragen aan lokale collega’s, zodat het werk ongehinderd door kan 
gaan.  Sinds een paar maanden maakt Jacqueline, een voormalige 
Hope Alive mentor, deel uit van ons team (zie foto).  Jacqueline is 
verantwoordelijk voor de financiële boekhouding van de boerderij en 
overziet ook de verschillende microkrediet groepen.  De Hope Alive 
studenten zullen de dagelijkse verantwoordelijkheden op de boerderij op 
zich blijven nemen.  We hopen dat alle projecten winstgevend zullen 
worden.  In 2024 zullen we trainingen organiseren, zodat Hope Alive 
families de meest succesvolle projecten zelf kunnen opstarten op hun 
eigen land. 
 
De nieuwe projecten op de agrarische trainingsboerderij, de trainingen en de nieuwe 
microkredieten hebben dit jaar veel gekost, terwijl de giften iets zijn teruggelopen.  Help 
ons om het jaar positief af te sluiten!  Giften kunnen worden overgemaakt op 
rekeningnummer NL72 RABO 0307 6808 19 t.n.v. Stichting Hope voor Afrika. 
 

 
 
 
 

 



Flikweert Familie Update 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoonlijk is er ook veel gebeurd dit jaar.  We kunnen nauwelijks geloven hoe snel de 
jongens opgroeien.  Kate heeft dit jaar veel geleerd door het thuis lesgeven van Ben en 
Isaiah.  Ze heeft ervaring als lerares, maar één op één lesgeven is toch net wat anders 
dan voor de klas staan.  Ben doet het erg goed om op deze manier les te krijgen en maakt 
goede vorderingen in alle vakken.  Isaiah is nog wat jong, maar probeert met zoveel 
mogelijk activiteiten mee te doen.  Hij heeft nog steeds wat achterstand in zijn 
ontwikkeling, maar hij heeft de afgelopen maanden veel vooruitgang geboekt.  Eén keer 
per maand hebben we online nog een afspraak met zijn orthopedagoog in de VS. 
 
Dit jaar is een aantal families voorgoed uit Gulu vertrokken.  Voor ons allemaal is het 
moeilijk om iedere keer nieuwe vrienden te maken en ze dan weer te zien vertrekken. 
Echter we zijn dankbaar dat we hier nog steeds een goede groep vrienden hebben. 
 
Vorige maand zijn we voor twee weken naar Zuid-Afrika 
gegaan.  Het was een fantastische reis en vooral de jongens 
genoten van het strand, de speeltuinen, een aquarium en 
aardbeien plukken.  We hebben ook Kate’s nicht kunnen 
bezoeken die met haar echtgenoot in Kaapstad woont. 
 

 

Gebedspunten 

 

 We zijn dankbaar voor God’s goede gaven dit jaar en voor alle lokale collega’s 

die dit jaar en in het verleden een grote impact hebben gehad op het leven van 

alle Hope Alive families.  Met Hope Alive hebben we in oktober het 20-jarige 

bestaan gevierd! 

 We zijn ook dankbaar dat er op dit moment geen gevallen van Ebola meer zijn 

in Oeganda.  

 We vragen gebed voor de komende maanden als we al ons werk 

overdragen aan lokale collega's voordat we op verlof naar de VS gaan. 

 We vragen ook gebed voor alle deelnemers van het microkredieten project, 

dat het hen de mogelijkheid zal geven om goed voor hun families te kunnen 

zorgen. 

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


