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 WELKOM 

Nieuwsbrief nummer 2 

staat vol leuke foto’s 

en nieuwtjes uit 

Oeganda! 

 
   

 

ACTIVITEITEN 

In deze nieuwsbrief 

geven we een kijkje in 

de activiteiten in 

Oeganda. Hoe ziet 

het dagelijks leven er 

daar uit?  

 
 
 
 
 

 

WELKOM 
         

 

Welkom bij de tweede nieuwsbrief 

van Stichting Imikaaa!  

Na een drukke september-

maand, vol met activiteiten, was 

het in oktober en november een 

stukje rustiger. Natuurlijk hebben 

we niet stilgezeten, maar in deze 

nieuwsbrief gaan we een kijkje 

nemen in het dagelijks leven van 

de kinderen en Mama Justine in 

Oeganda. Zij zitten al helemaal 

niet snel stil!  

 NIEUWS UIT 

OEGANDA 

De laatste tijd is 

Mama Justine actief 

met het doorsturen 

van vele leuke foto’s 

en filmpjes, een 

selectie hiervan delen 

we graag met jullie! 
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@stichtingimikaaa 

 

Alle kinderen, groot en klein, 

doen hun eigen was. Zodra 

ze thuis komen van school 

gaat het schooluniform uit 

en de vrijetijdskleding aan. 

Zo kan het uniform ook 

gelijk gewassen worden.  
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De dag begint vroeg, zowel voor 

Mama Justine als voor de kinderen. 

Justine begint om 5 uur ’s ochtends 

met werken in de ‘moestuin’. Ook zorgt 

ze voor het ontbijt voor de kinderen. Dit 

bestaat bijna altijd uit thee en als ze 

geluk hebben met suiker. Suiker is vaak 

te duur, maar met hulp van onze 

sponsors kunnen we ze dit wel bieden. 

Ook de kinderen staan vroeg op. Zij 

vertrekken om 6 uur ‘s ochtends te 

voet naar school. Voor de jongsten 

duurt de schooldag tot 13:00 uur. Dan 

wachten ze op elkaar en lopen ze 

samen weer terug naar huis. De 

ouderen hebben een langere 

schooldag en komen om 17:00 uur 

weer terug.                                   

Eenmaal thuis is er ook nog genoeg te 

doen! 

 

“Some people dream of success, while 
others wake up and work hard for it” 

 

 

 

 

 

  

       Bijna alle jongens en meisjes tekenen graag!  > 
 

    

 

Een aantal van de kinderen in schooluniform ^  

^^ 

Mama Justine leert de 

meiden, en ook de 

jongens, omgaan met 

het naaimachine, zodat 

ze kleding kunnen gaan 

maken. Voor zichzelf, 

maar ook om te 

verkopen. 
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In Oeganda gaat het grootste deel van het vervoer met de 

‘bodaboda’ (dit is de motor die ook op de afbeelding 

hiernaast te zien is). Je ziet vanalles voorbij komen, niks is te 

gek. Vervoer van mensen, kinderen die achterop de boda 

naar school worden gebracht, vervoer van dieren (geiten en 

kippen). Maar ze vervoeren er ook met gemak 

tweepersoonsbedden op, of zoals hiernaast, een hele grote, 

zware kan met de zelfgemaakte yoghurt van Mama Justine. 

En de kleine Elijah helpt graag mee! (afgebeeld op de foto 

hiernaast) 

De straten in Kampala staan dan ook regelmatig vol en vast 

door de boda’s, zoals hieronder te zien is.  

 

De kinderen krijgen meestal (slechts) één keer per 

dag een flinke maaltijd. Dit bestaat uit ‘posho’ 

(een soort maïspap) met bruine bonen en kool. 

Iedereen helpt regelmatig mee met het koken. 

Met feestdagen, zoals Kerstmis en Pasen, krijgen 

ze er met geluk een stuk kip bij. Met dank aan al 

onze sponsors kunnen we het eten wat meer 

gevarieerd maken en krijgen ze bijvoorbeeld ook 

af en toe rijst.  

Zo hebben we jullie hopelijk een beetje een 

inzicht gegeven in het dagelijks leven van 

Mama Justine, de kinderen en het leven in 

Oeganda. Natuurlijk is er nog véél meer te 

vertellen, maar dat houden jullie tegoed. 

Bedankt voor het lezen en tot de volgende! 

 


