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Stichting Imikaaa
Na drie jaar niet naar Oeganda te zijn geweest was het afgelopen januari eindelijk weer zover!
Een week lang zijn Imke en Bas naar Oeganda geweest. Dat lijkt misschien kort (en natuurlijk
hadden wij langer willen blijven), maar in deze week hebben wij van alles gezien, gedaan en
meegemaakt. In deze nieuwsbrief lezen jullie onze ervaringen en natuurlijk hoe het met Mama
Justine en de kinderen gaat!
Voordat wij vertrokken hadden we voor onszelf op een rijtje gezet wat we nou echt wilden
weten en wilde zien van Mama Justine. Hoeveel kinderen zijn er op dit moment precies? Wie
gaan er allemaal naar school? En hoe gaat het nou echt met ze? Hebben ze genoeg te eten?
En wat houdt ze bezig? Dit kunnen we allemaal via whatsapp communiceren, maar het is
natuurlijk beter om het met eigen ogen te zien.
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Kampala
Oeganda is een land met bijna 46 miljoen
inwoners. Ruim 2 miljoen daarvan wonen in de
hoofdstad Kampala; een enorme en drukke
stad en de stad die het thuis is van Mama
Justine en de kinderen. Kampala is origineel
gebouwd op zeven heuvels, alle zeven heuvels
hebben een eigen naam en een eigen
karakteristieke kerk. Deze verdeling vormt
tevens ook de verdeling in districten en wijken.

En in één van deze wijken wonen dus ook
Mama Justine en de kinderen; in de wijk
Rubaga. Tot vier jaar geleden woonden zij met
zijn allen op een stuk grond met twee kleine
‘gebouwen’ erop. Gebouwen tussen haakjes,
want het deel waar de jongens sliepen leek
eerder op een versleten oude varkensstal dan
op een slaapkamer. Na hier jaren gewoond te
hebben kregen ze in 2018 te horen hier weg te
moeten, want er zou gebouwd gaan worden op
deze plek. En zoek dan maar eens een nieuwe
plek met zo’n grote groep kinderen en een
gebrek aan geld… Mede dankzij alle hulp die
wij met zijn allen hebben kunnen bieden
hebben ze gelukkig toch een nieuwe plek
gevonden. Een paar honderd meter verder dan
waar ze eerst verbleven hebben ze nu een echt
huis (te zien op de foto hiernaast), en daar
hebben wij ze afgelopen januari weer
opgezocht!
Hoe gaat het met ze? Hoe hebben zij de
coronaperiode beleefd? En wat heeft onze hulp
ze tot nu toe allemaal gebracht?
Lees vooral verder!
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Naar Oeganda!
Eindelijk was het weer zover, op naar Oeganda! Voor Imke wordt dit de derde keer, voor Bas zal dit
het eerste bezoek zijn aan Oeganda, Kampala en natuurlijk mama Justine en de kinderen! Op
donderdag 20 januari gingen we ze voor het eerst bezoeken, en wat waren ze blij! De kinderen renden
op ons af en mama Justine kwam ook aangerend, een fantastisch weerzien. Bijna alle kinderen waren
aanwezig, twee van hen waren helaas ziek (gelukkig ging dat in de loop van de week alweer wat
beter), en een aantal van de ouderen kinderen zaten nog op school. En ja, de scholen zijn dus weer
begonnen!
Om daar maar mee te beginnen, sinds 10 januari zijn de scholen in Oeganda weer geopend. Na ruim
twee jaar geen school gehad te hebben is dat natuurlijk super fijn, alleen de schooluniformen waren
natuurlijk allemaal oud en te klein geworden dus die moeten ook allemaal vernieuwd worden. Dankzij
al onze sponsors hebben wij kunnen voorzien in schoolgeld voor alle (26!) kinderen en daarbij ook
nog in alle benodigdheden zoals uniformen, boeken en tassen. Wel moesten de uniformen allemaal
nog gemaakt worden en voordat die af zijn moeten de kinderen dus nog wachten met naar school
gaan.. (Welkom in Oeganda
) Nog heel even geduld dus en dan mag echt iedereen weer naar
school! (Inmiddels, 10 februari, hebben wij gehoord dat de uniformen af zijn en de kinderen weer op
school zitten!)
Niet alleen de scholen mogen weer open, ook een groot deel van de andere coronamaatregelen is
geschrapt. Wel moeten er in winkels en restaurants nog mondkapjes gedragen worden en staan ze
overal bij de ingang met spuitbussen klaar om je handen te ontsmetten. Hoe de regels hier in
openbare ruimtes nageleefd worden is iets waar we in Nederland nog wel wat van kunnen leren!

Ondanks de pandemie heeft Justine niet stil
gezeten. Vol trots nam ze ons mee naar haar
kantoortje, een klein gebouwtje met mooie
beschilderingen gemaakt door een paar van de
meiden. In het kantoortje staan twee naaimachines.
Justine laat een van de meiden aan ons voordoen
wat ze daarmee doen. Alle kinderen hebben
geleerd hoe ze zelf kleine tasjes kunnen maken, en
deze kunnen ze dan weer verkopen. Ongeveer
honderd meter verderop staat ook nog een klein
winkeltje. Hier kan Justine haar zelfgemaakte
yoghurt verkopen samen met nog wat andere
dingen. Ze doet er alles aan om ook zelf een beetje
geld te verdienen, powervrouw!
Justine: “You empower me to do this!”
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Een eerste bezoek…
Door de ogen van Bas
“Hallo allemaal! Mijn naam is Bas van der Waals en ik ben de
vriend van Imke. In januari van dit jaar ben ik voor het eerst
afgereisd naar Oeganda. In deze nieuwsbrief vertel ik mijn visie
over de groep kinderen die stichting Imikaaa steunt!
Voor Imke en de kids is er een behoorlijke tijd overeen gegaan
voordat ze elkaar weer konden zien. Afgelopen januari was het
dan eindelijk zover! Onze eerste stappen in de richting van het
huis waar de kinderen verblijven en je hoort al de eerste
stemmetjes, ‘Imikaaa, Imikaaa, Imikaaa!’. Het is hartverwarmend om te zien hoe blij de kinderen zijn
om Imke weer te zien, maar ook ik kreeg knuffels. Als mijn hart nog niet gesmolten was van de hitte,
dan smolt hij ter plekke van de liefde die de kinderen uitstralen als ze je zien.
Een kopje thee met suiker, daar moesten de kinderen het de hele dag mee doen toen Imke ze net
leerde kennen. Met mijn eigen ogen kon ik zien wat Imikaaa nu bereikt heeft. Justine en de kinderen
hebben dankzij de Stichting nu genoeg eten om de dag goed door te kunnen komen. Je merkt aan
de kinderen dat ze meer energie hebben om lekker te kunnen spelen, om echt kind te zijn! Daarnaast
mogen de kinderen ook weer naar school. Iets wat zonder jullie hulp als donateurs niet mogelijk was.
Hier in Nederland is het vanzelfsprekend om naar school te gaan, maar Justine kan dit zonder hulp
niet mogelijk maken. Aan Justine zelf merk ik dat ze er alles aan doet om zelf geld te verdienen om
de kinderen wat extra’s te kunnen geven. Zo heeft ze naast het maken van yoghurt, tassen leren
maken om te verkopen. Aan wilskracht geen gebrek, hier heb ik veel respect voor!
Ik zie een lieve groep kinderen en een vrouw met
wilskracht die de kinderen een toekomst wil geven
en een veilige plek wil bieden om te leven. Dankzij
jullie hulp en de inzet van stichting Imikaaa heb ik
gezien dat er al veel bereikt is op dit gebied. Om dit
vol te houden en de kinderen te helpen om naar
school te kunnen blijven gaan is jullie hulp nog altijd
hard nodig.”
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Dankbaar
Mede dankzij Astrid en nog een aantal andere lieve sponsoren hadden wij twee koffers vol met spullen
mee kunnen nemen naar Oeganda. Van spullen voor het naaimachine tot knutselspullen en zelfs voor
alle kinderen mooie nieuwe voetbaloutfits en twee voetballen. Het werd allemaal meteen in gebruik
genomen, dit zorgde voor heel veel blije gezichten!

.

Het is mooi om de kinderen te zien groeien en het is mooi om met eigen ogen te zien wat mama
Justine allemaal doet om de kinderen een zo onbezorgd mogelijk leven te geven. Zoals ze zelf heel
mooi verwoorde; ‘sinds we jouw (Imke) vier jaar geleden hebben leren kennen zijn we er echt een
stuk op vooruit gegaan! Jullie maken ons sterker en geven ons meer kracht!’. En de enorme
dankbaarheid daarvoor laten ze op vele manieren merken. Wij hopen dat deze dankbaarheid jullie
ook bereikt, want zonder al onze sponsors zouden wij ze niet kunnen helpen.
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Laatste nieuws
Om het schoolgeld van de kinderen te kunnen blijven betalen
hebben wij alle hulp hard nodig. Het schoolgeld per kind per drie
maanden is 50 euro, en de bijkomende kosten voor onder andere
uniform en schoolboeken is 35 euro per kind.
Via onderstaande link kan er gedoneerd worden en kan er
bijgedragen worden aan de educatie van alle 26 kinderen die
momenteel door mama Justine opgevangen worden!
https://whydonate.nl/fundraising/stichtingimikaaa/nl/
Onze dank is groot!

Afgelopen periode zijn wij bezig geweest met de aanvraag van de
ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Na nog een
kleine aanpassing in onze statuten hebben wij deze status
gekregen en zijn wij, met terugwerkende kracht, per 12 november
2021 een ANBI stichting!
Wat betekent dit voor jullie? Doordat wij deze status hebben, zijn
giften aan onze stichting binnen de grenzen van de wet aftrekbaar
bij de inkomstenbelastingaangifte. (voor meer informatie kun je
terecht

op

de

website

van

de

belastingdienst;

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/bel
astingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgeb
onden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/ )
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Bedankt voor jullie inzet en interesse!
Namens Imke, Pim & John

Wil jij ook bijdragen aan betere leefomstandigheden voor deze kinderen?
NL63 ABNA 0844 9456 68 t.n.v. Stichting Imikaaa
www.stichtingimikaaa.com
Volg, like en deel, op Facebook en Instagram
@ Stichting Imikaaa

