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Aan de vrienden van Stichting Wezen van Uganda
Beste vrienden . U krijgt normaliter twee nieuwsbrieven van ons een in het
voorjaar en een in het najaar. De situatie in Uganda is echter dermate veranderd
dat wij u daarvan op de hoogte willen brengen. Het zal U niet verbazen dat de
Corona ook in Uganda een enorme invloed heeft op de gang van zaken. Het heeft
in grote mate ook de activiteiten van MCSI en WVU beïnvloed. Het leek ons om
die reden gewenst u eerder dan te doen gebruikelijk te informeren via deze
nieuwsbrief.

Onze Kinderen
De gezondheid van de gemeenschap en dus ook de kinderen worden ook in 2021
nog steeds ernstig bedreigd door Corona .De scholen zijn in mei 2020 gesloten
door de overheid. Pas in het voorjaar van 2021 kon de school weer open .Het
nieuwe schooljaar is begonnen op 2 februari 2021. Toen echter na verloop van
enige tijd de besmettingen toch weer opliepen is er opnieuw een lockdown
afgekondigd. In deze situatie zijn we nog steeds . De kinderen gaan niet naar
school . Ze missen daardoor ook de maaltijd die wordt verstrekt . Dit maal waren
we niet in staat extra geld te generen om een hulppakket samen te stellen.
Waarom dat zo is ga ik u hieronder uitleggen.

De kippenboerderij.
In de vorige nieuwsbrief heb ik u verteld over de moeilijke situatie tav de
verkrijgbaarheid van het kippenvoer. Dat werd toen veroorzaakt door
onduidelijkheid over de te volgen logistieke regels in de eerste lockdown.
Intussen is dat wel wat duidelijker, maar er zijn nog steeds problemen vanwege
de nieuwe lockdown . Net zoals is Nederland zijn bepaalde grondstoffen en
materialen moeilijk verkrijgbaar. Dat drijft de prijs van het kippenvoer omhoog.
Het verkrijgen van het kippenvoer gaat moeizaam , maar het is tot op heden nog
steeds gelukt. We hebben nieuwe kuikens moeten kopen .De jonge kippen leggen
nog niet. De verwachting is dat de eerste eieren in september geraapt kunnen
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worden. Kortom de kosten zijn hoog en er zijn geen opbrengsten. E.a zorgt er
voor dat de bodem van de geldkist in zicht kwam. Zoals in de vorige nieuwsbrief
gemeld was de geld reserve van de boerderij duidelijk minder vanwege de lage
eieren opbrengst tijdens de eerste Corona golf. (geen afzet en lage prijs). We
hebben voor de boerderij tijdelijk geld ter beschikking gekregen dat
terugbetaald moet worden als de kippen weer gaan leggen om het kippenproject
te continueren.

Abbey Ssozi.
Hij is een belangrijke man voor MCSI en W.v.U. De meeste communicatie
verloopt via hem. Hij is het aanspreekpunt en de bestuurder van het MCSI.
Het virus in de tweede golf greep om zich heen en hij raakte ook besmet. Toen
hij ademhalingsproblemen kreeg is hij maar het ziekenhuis gebracht en kreeg hij
zuurstof toegediend. In Uganda is de ziekenzorg wel verkrijgbaar als je
financiële middelen ter beschikking hebt. Met name als je naar de IC moet en
zuurstof toegediend krijgt is dat duur, zeker voor Ugandezen. Om dit te kunnen
bekostigen heeft WvU een aantal privé sponsoren bereid gevonden deze kosten
op zich te nemen. Los van de humanitaire reden om deze financiële hulp te
verstrekken is het van groot belang dat een goede leiding van het MCSI geborgd
blijft. Het is zeer moeilijk om in Uganda goede managers te vinden die op non
profit basis willen werken voor dergelijke organisaties.
Gelukkig heeft de behandeling geholpen en is Abbey intussen uit het ziekenhuis
ontslagen. Thuis moet hij verder revalideren. Dat zal nog enige maanden in beslag
nemen. U begrijpt dat door deze situatie de communicatie met MCSI op sommige
tijden moeizaam verliep en van onze aanvankelijke plannen tav uitbreiding van de
boerderij, de bouw van een workershouse en mogelijke herstart van het
waterproject niet is gerealiseerd. (oprichting Well Wishes Uganda)
Wensen
We hopen dat in de komende maanden van 2021 de situatie in Uganda weer naar
normaal zal terugkeren.
het zal voor Uganda een enorme uitdaging zijn , omdat bv het aantal vaccinaties
nog steeds heel gering is. Als je een vergelijking maakt met de situatie in
Nederland dan kun je je voorstellen dat de Ugandezen een enorme uitdaging
hebben omdat hun mogelijkheden financieel, medisch en logistiek zeer beperkt
zijn. We zijn dan ook blij dat we als WvU een bijdrage hebben kunnen leveren
aan het verbeteren van hun situatie. Om die reden durven wij dan ook te vragen
of u misschien de mogelijkheid heeft ook een extra bijdrage te leveren aan de
noden van de Ugandezen. Als u dat doet zijn we u zeer erkentelijk daarvoor.
De giften zijn via de belasting aftrekbaar.
U kunt dat overmaken op het u bekende rekeningnummer dat staat in de Header
van de nieuwsbrief.
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Bedankt
2021 is geen gemakkelijk jaar . Vanwege hun geringe inkomen en het ontbreken
van een medisch en financieel vangnet is het vooral moeilijk voor de Ugandese
bevolking en onze kansarme kinderen. In plaats van vooruitgang te kunnen maken
zijn we alleen uitdagingen tegen gekomen. We zijn er wel van overtuigd dat Uw
hulp en onze hulp nog steeds hard keihard nodig zijn en ook het verschil kunnen
maken.
We hopen op uw steun te mogen rekenen. Alle extra’s helpen.
Met vriendelijke groeten.
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