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 WELKOM 

Een dankbare kerst 

en de start van weer 

een nieuw jaar. Hoe 

staat het er nu voor 

bij Stichting Imikaaa? 

 
   

 

ACTIVITEITEN 

In de maand 

December heeft er 

een mooie activiteit 

plaatsgevonden, met 

een fantastische 

opbrengst!  

 
 
 
 
 

 

WELKOM 
         

 

Hallo! De eerste maand van het 

nieuwe jaar is alweer bijna voorbij. 

Tijd om te kijken naar de laatste 

nieuwtjes omtrent de kinderen in 

Oeganda. 

De decembermaand stond ook in 

Oeganda in het teken van Kerst. 

Daarna hebben de kinderen heel 

januari vrij van school en hebben 

ze dus tijd voor andere dingen.  

Hier in Nederland hebben wij ook 

nog mooie dingen bereikt met 

Stichting Imikaaa. Wat? Dat lees 

je verder in de nieuwsbrief! 

 NIEUWS UIT 

NEDERLAND 

Onze ambassadeur 

Astrid gaat 

binnenkort naar 

Oeganda! 

  

Op 14 januari hebben 

we ook de 

negenenveertigste 

verjaardag van Mama 

Justine gevierd!  

http://www.stichtingimikaaa.com/
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Kerst is ook in Oeganda een belangrijk 

en bijzonder moment van het jaar. 

Daarnaast is het ook een van de 

weinige momenten dat Mama Justine 

en alle kinderen een bijzondere 

maaltijd krijgen. Mede dankzij de hulp 

van alle sponsors kunnen we ervoor 

zorgen dat ze met de feestdagen een 

keer iets anders kunnen eten dan 

normaal. Vaak bestaat het Kerstmenu 

uit rijst met kip. Dit jaar hadden ze zelfs 

spaghetti! Ook krijgen ze iets speciaals 

te drinken. Wat voor ons heel normaal 

is, maar zij krijgen dit maar heel af en 

toe; allemaal een flesje frisdrank. Wat 

hebben ze daarvan kunnen genieten! 

 

“Samen komen is een begin,               
Samen blijven is vooruitgang,              

Samen werken is succes.” 

 

 

 

 

 

  

 
 

    

Zo zag het kerstdiner eruit ^ 

 

In December heeft er ook een mooie actie 

plaatsgevonden voor Stichting Imikaaa. Kira 

Daamen heeft samen met haar klas (2H1) van het 

Beatrix College in Tilburg geld opgehaald met een 

middag schaatsen. De klas mocht zelf bepalen 

naar welk doel de opbrengst zou gaan. Het is een 

eer dat Stichting Imikaaa uiteindelijk dit doel is 

geworden. 

Kira is de cheque persoonlijk komen overhandigen, 

met een fantastisch bedrag van €618,67! Hier 

kunnen we vele mooie dingen mee doen. 

Hartstikke bedankt voor iedereen die hier een 

steentje aan heeft bijgedragen.  
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We beginnen 2020 met goede moed en vol 

vertrouwen. Vele leuke dingen waar aan 

gewerkt kan worden. Daarvan houden we 

jullie allemaal op de hoogte. Tot de 

volgende nieuwsbrief!  

(En blijf tussendoor op de hoogte via 

facebook en instagram) 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dit moment hebben de kinderen vakantie, voor hun de zomervakantie. Even geen school, maar genoeg 

tijd voor andere dingen. Naast voetballen en spelen helpen ze ook goed mee met Justine. Ze helpen mee 

met het ‘huishouden’. Werken op het stukje land, waar vanalles verbouwd wordt, en helpen met het maken 

van eten. Ook de kleintjes helpen al mee met het zware werk. Zo zie je op de foto hierboven de kleine Elijah 

met een hele zware tros matooke (bananen).  

We kunnen met alle hulp van de sponsors                     

weer de komende periode van school voor                                                                                                                

de kinderen betalen en ook de huur van het                                                                                                               

huis kunnen we op deze manier financieren.                                                                                                          

Dank daarvoor! 

 

 

 

 “In het guesthouse zie ik haar zitten; Imke een 

jonge meid van 19 jaar. Ik neem haar mee naar 

het weeshuis en zo komt van het een het ander. 

Imke wordt geraakt door de kids en de armoede. 

Ze gaat vaker mee en voelt goed aan wat de 

kinderen nodig hebben: veel aandacht en liefde. 

Ze kijkt goed om haar heen en haar ogen 

worden geopend voor alle onrechtvaardigheid. 

Ook zij ervaartdat het heel oneerlijk is dat deze 

prachtige kinderen niet naar school kunnen door 

gebrek aan geld.” - Astrid 

Onze ambassadeur Astrid Derwort gaat in februari weer naar 

Oeganda! Astrid is degene die ervoor gezorgd heeft dat wij in 

contact zijn gekomen met mama Justine en de kinderen. Zij 

heeft ervoor gezorgd dat er een bijzondere band is ontstaan, 

met Mama Justine, met de kinderen, maar ook met Astrid zelf.  

Wij bundelen onze krachten en proberen op deze manier 

mama Justine zo goed en effectief mogelijk te ondersteunen 

met de zorg voor alle kinderen. Samen staan we sterker!  

Astrid gaat voor drie weken weer kijken hoe het gaat in 

Kampala. Haar verhalen zullen zeker gedeeld worden, op 

facebook en in de volgende nieuwsbrief!  

 


