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DE LAATSTE
NIEUWTJES
In deze nieuwsbrief
brengen we jullie op
de hoogte van de
laatste nieuwtjes

HOOGTEPUNTEN
In een moeilijke
periode delen we
graag een aantal
hoogtepunten met
jullie!

STICHTING IMIKAAA HIGHLIGHTS
Nog altijd zijn het onzekere tijden in
Oeganda. De scholen hebben de
deuren weer moeten sluiten en het
is nog niet bekend wanneer deze
weer open mogen. Dat betekent
niet dat wij deze periode hebben
stil gezeten. We hebben zo goed
mogelijk geprobeerd om te
helpen waar we konden. In deze
nieuwsbrief zullen we een aantal
hoogtepunten met jullie delen!

INTERVIEW
We werden
gevraagd voor
interview over
Stichting Imikaaa,
daar zeggen we
geen nee tegen!
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In de vorige nieuwsbrief hadden wij het goede
nieuws dat de scholen langzaam weer open gingen.
Helaas was dat van korte duur. De scholen hebben
de deuren weer moeten sluiten… Een enorme
tegenvaller voor alle kinderen! Aangezien online
onderwijs in Oeganda erg lastig is, vanwege een
gebrek aan laptops en telefoons, is er gekeken naar
andere oplossingen. Zo is er tijdelijk een juf gekomen
om de kinderen thuis les te geven om de achterstand
zo klein mogelijk to houden. Alle kinderen hebben erg
hard gewerkt en goed hun best gedaan!

“Education is the key to success”

Naast school en alle dagelijkse
huishoudelijke taken krijgen de
kinderen bijna nooit de kans om
eens wat leuks te doen, zoals een
dagje uit naar een dierentuin, een
museum, of een pretpark. Mede
dankzij jullie, onze sponsors en
donateurs, hebben wij Mama Justine
kunnen helpen om een fantastische
dag te organiseren voor haar en alle
kinderen. Met z’n alle zijn ze een
dagje naar Freedom City in Kampala
geweest; een binnenspeeltuin met
zwembad. Zo blij als de kinderen
daar waren, zo blij werden wij van
het zien van alle foto’s. Beelden
zeggen meer dan woorden, dus
geniet vooral mee met een aantal
van de foto’s van die dag die
hiernaast te zien zijn!

@stichtingimikaaa

Een tijdje terug werden wij benaderd door Chantalle en Marijn van IBA
Coaching. Ongeveer twee jaar geleden leerden we hen kennen en
hebben we samen een funddag georganiseerd bij New York Pizza. Nu
kwamen zij weer bij ons terecht met de vraag of wij open stonden voor een
interview over Stichting Imikaaa. Natuurlijk! Helaas lukte het voor ons niet
om er allemaal bij te zijn, daarom heeft Imke dit interview gedaan. Een
mooi gesprek over hoe wij begonnen zijn, wat wij allemaal doen als
stichting en wat onze doelen zijn. Ook hebben Marijn en Chantalle gezegd
graag nog een keer wat voor ons te doen, en dat doen ze door middel
van hun YouTube kanaal. Voor iedere nieuwe abonnee op hun YouTube
kanaal IBA Coaching doneren zij vijf euro aan Stichting Imikaaa. Hopelijk
mag dit weer resulteren in een mooie donatie.
Mocht je benieuwd zijn naar het interview, dan is dat via deze link te
bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=fFEj8Fu-RtM&t=16s.
En mocht je nog willen helpen, abonneer je dan snel nog op hun kanaal!
Iedereen die zich voor zondag 19 september abonneert zorgt automatisch
voor een donatie van 5 euro. Maandag 20 september zullen ze bekend
maken hoeveel zij uiteindelijk gaan doneren, spannend!

Wij hopen snel weer met goed nieuws te
komen omtrent de scholen. Tot die tijd
blijven wij mama Justine ondersteunen op
de andere belangrijke gebieden,
waaronder onderdak en voldoende te
eten.
Tot snel!
Imke – Pim – John

@stichtingimikaaa

