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CORONAVIRUS
Het Coronavirus heeft
invloed op iedereen
en overal ter wereld,
zo ook in Oeganda.

EEN MOOI
INITIATIEF

WELKOM
Een
vreemde
wereld,
een
spannende tijd. De coronacrisis
heeft gevolgen voor heel de
wereld, en zo ook voor Oeganda.
Hoe gaat het met mama Justine
en de kinderen in deze tijd? Daar
zal in deze nieuwsbrief meer
aandacht
aan
geschonken
worden.
Een paar maanden geleden was
onze ambassadeur Astrid nog in
Oeganda om te kijken hoe het er
gaat. Ook haar verhalen zullen we
in deze nieuwsbrief met jullie
delen!

Onze ambassadeur
Astrid is voor drie
weken in Oeganda
geweest! Hier heeft
ze onder andere het
fantastische initiatief
van Justine gezien.

LOKAAL NIEUWS
Wij hadden een
interview met de
Uistraling!

NIEUWSBRIEF 4 | JULI 2020 | STICHTING IMIKAAA
De hele wereld is in de ban van het
coronavirus. In Nederland waren de
scholen al gesloten en moesten we
zoveel mogelijk binnen blijven. Ook in
Oeganda kregen ze het nieuws dat de
scholen dicht moesten. De kinderen
moeten thuis blijven. Met een kleine
plek en een grote groep kinderen is dit
verre van ideaal. En ook in een
miljoenenstad als Kampala is het risico
op verspreiding van het virus groot.
Dankzij onze sponsors hebben wij
Mama Justine en alle kinderen naar het
dorp kunnen sturen waar Justine
vandaan komt.

Hier zullen ze de komende tijd blijven. Justine
kon een taxibusje regelen, alle kinderen erin
en alles wat ze meenamen boven op het dak.
In het dorp kunnen ze meehelpen op het stuk
land dat Justine daar van haar broer mag
gebruiken. Daarnaast kunnen ze zelf ook
goed oefenen met school. Wij hopen dat ze
in het dorp de komende tijd veilig kunnen
verblijven en dat de coronasituatie in
Oeganda niet zal verergeren! De grenzen van
Oeganda waren al snel dicht. De situatie is
daarom tot op de dag van vandaag nog
redelijk binnen de perken gebleven. Wel zijn
de scholen voorlopig nog steeds dicht. Het is
te hopen dat ze snel weer open gaan zodat
de kinderen weer normaal kunnen leren!

“Stay healthy, stay safe, stay positive’

Busje volgeladen; op naar het dorp..

Naast al het vervelende nieuws van deze periode,
is er ook nog leuk nieuws dat we graag met jullie
delen. Astrid is naar Oeganda gegaan en heeft
daar de situatie kunnen bekijken en beleven. Dit
was niet alleen voor Astrid heel fijn, ook alle
kinderen vonden het geweldig!
De periode dat Astrid er was, gingen de kinderen
naar school. Dit gaf Astrid de mogelijkheid om ook
een bezoek te brengen aan verschillende van
deze scholen. Daarnaast is ze met Justine naar het
dorp geweest en heeft ze een van de kinderen,
die ernstig ziek bleek, mee kunnen nemen naar
het ziekenhuis.

@stichtingimikaaa

EEN MOOI INITIATIEF
In het dorp waar Justine vandaan komt zijn de kansen op een goede toekomst
voor meiden en vrouwen laag. Ze moeten vaak stoppen met school, moeten
huishoudelijke taken uitvoeren, moeten soms al op jonge leeftijd trouwen en
hebben grote kans om ook jong moeder te worden. Hier heeft Justine zelf iets op
bedacht. Ze is in een leegstaand gebouw een soort trainingscentrum begonnen
voor deze kansarme meiden. Hier kunnen ze leren naaien, kleding maken,
yoghurt maken en nog meer. Dit geeft ze een kans om in de toekomst zelf geld
te verdienen en dus een beter leven te leiden. De meiden krijgen les van twee
meiden die zelf altijd bij Justine hebben gewoond, Joan en Gertrude. Ook voor
hen is dit een fantastische kans! Het dorp heeft nog nooit zoiets meegemaakt en
was ook positief verrast. Wat een powervrouw die Justine! Helaas is er wel nog
een gebrek aan materialen, maar de eerste meiden uit het dorp zijn al
begonnen met leren. Voor Justine is dit ook weer een mooie manier om wat
geld te verdienen, zodat ze ook nog altijd goed voor de andere kinderen kan
zorgen.

Astrid heeft ook goed werk kunnen verrichten voor de kleine Milly. Zij was
doodziek, maar er was geen mogelijkheid om naar het ziekenhuis te gaan. Astrid
heeft haar mee kunnen nemen en haar na laten kijken. Ze heeft een
bloedziekte. Ze waren er nog net op tijd bij. Nu heeft ze bloedtransfusie gehad
en krijgt ze medicijnen. Het gaat gelukkig al wat beter met haar, maar ze zal hier
de rest van haar leven mee om moeten gaan. Als er geen hulp was geweest
had dit ook anders af kunnen lopen.. De toegang tot medische zorg blijft een
groot probleem.

Begin maart hebben wij een interview gehad
over Stichting Imikaaa voor de Uistraling. In het
weekend van 28 en 29 maart stond het artikel
in het blad. Mocht je dit nog niet hebben
gezien en het toch willen lezen dan kun je het
artikel terugvinden op onze Facebookpagina
of via de volgende link;
https://www.deuitstraling.nl/digitaal/Goirle/

De dank voor de sponsors is groot, namens
stichting Imikaaa, namens Justine, maar ook
namens de kinderen!
Tot de volgende nieuwsbrief en blijf allemaal
gezond!

@stichtingimikaaa

