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Stichting Imikaaa 

Kersteditie 

Vanaf deze speciale kersteditie van onze 

Imikaaa nieuwsbrief willen wij ook aandacht 

besteden aan zaken zoals: 

- Wat voor land is Oeganda? 

- De indrukwekkende wildparken 

- De fantastische populatie wilde dieren 

in Oeganda 

Lees mee en ontdek waarom Oeganda de 

parel van Afrika is. En Mama Justine natuurlijk 

de parel van Imikaaa! 

 Wij bedanken jullie bij deze voor jullie mooie 

bijdragen het afgelopen jaar. En wij hopen van 

harte dat we ook in 2022 weer op jullie mogen 

rekenen. Alleen samen kunnen we Mama 

Justine en haar kids dat geven waar ook zij 

recht op hebben:  

Een veilig huis – goed onderwijs – water en 

voedsel – hygiëne – en een beetje liefde en 

aandacht van ons allemaal. 

Wij wensen jullie mooie feestdagen en een 

positief nieuwjaar! 

 
  

In deze nieuwsbrief nemen wij jullie natuurlijk weer mee naar Mama Justine en haar kids. Hoe 

vergaat het hen in deze corona tijden die ook in Oeganda het leven beheersen. Wat maken ze 

allemaal mee? Hoe belangrijk is kerst voor hun? En help jij ook mee om de kerstdagen voor hen 

een beetje feestelijker te maken? 
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Parel van Afrika 
De kans is groot dat de 40 plussers onder ons 

bij Oeganda als eerste denken aan Idi Amin. Hij 

beheerste, ook in Nederland, in de jaren 70 het 

nieuws. Als president van de Republiek 

Oeganda ontwikkelde hij zich tot een van de 

bloedigste dictators die de wereld ooit gekend 

heeft. Zijn bijnaam ‘slachter van Afrika’ heeft hij 

helaas eer aangedaan; tussen de 300.000 en 

1.000.000 Oegandezen zijn tijdens zijn bewind 

vermoord. Niet direct iets wat je associeert met 

de parel van Afrika.  

  

  In 1894 is Oeganda gekoloniseerd door 

Engeland. Deze Engelse overheersing, die wel 

voor relatieve rust zorgde in het land, duurde 

tot 1962. Sinds die tijd is de politieke situatie 

zelden stabiel geweest, met als negatieve 

uitschieter dus Idi Amin. 

En toch wordt Oeganda, al die tijd, dus gezien 

als Parel van Afrika. En volkomen terecht: 

- Er is welhaast geen groener land op de 

wereld dan Oeganda 

- Het heeft een bijzondere natuurlijke 

rijkdom 

- Het is rijk aan grondstoffen 

- De bevolking is ondanks hun armoede 

bijzonder gastvrij 

Een van de gezegdes in Oeganda luidt: 

Alles wat je in Oeganda in de grond stopt 

komt tot bloei 

Waarom dit dan nog niet leidt tot een 

welvarende bevolking zullen we in volgende 

nieuwsbrieven aan de orde laten komen. 
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Wildlife special; de berggorilla  

De parel van Afrika doet haar (bij)naam eer aan. Het centraal gelegen land kent veel typen habitats, 

planten en diersoorten en staat vol met bergen, rivieren, meren en bebossing. Winston Churchill 

beschreef in zijn boek ‘My African Journey’ het land als uitbundiger dan hij ooit eerder had gezien. Hij 

sprak de woorden  

“Birds are as bright as butterflies; butterflies are as big as birds. The air hums with flying creatures; 

the earth crawls beneath your foot”. 

Met ruim 18.780 planten en diersoorten behoort Oeganda tot de top-10 landen met de hoogste 

biodiversiteit in de wereld. Dit kan verklaard worden door de grote verschillende typen habitats dat 

het land kent. Met ruim 1000 vogelsoorten, 500 vissoorten, ruim 350 typen zoogdieren waaronder 20 

primaten soorten is het een schat voor iedere natuurliefhebber. Van de diersoorten aanwezig, worden 

er een hoop bedreigd door onder andere habitat verlies. Volgens het onderzoek instituut IUCN moeten 

er ruim 530 soorten als kwetsbaar of bedreigd worden gecategoriseerd in Oeganda. 110 soorten 

hiervan zijn zelfs geclassificeerd als ‘critically endangered’. 

De berggorilla die vooral in de dichte wouden van Oeganda, rondom Bwindi NP, voorkomt is één van 

deze bedreigde soorten. In 1981 waren er zelfs maar 254 berggorilla’s over in de wereld. Doordat er 

nog maar zo weinig individuen over waren van deze soort, maakt dit ze kwetsbaar voor uitsterven. 

Habitat verlies is een van de grootste bedreigingen voor de berggorilla. Doordat het gebied rondom 

de nationale parken dicht bevolkt is en de lokale bevolking van oudsher gebruik maakt van de grond, 

wordt het bezoeken van een gorilla groep aangeraden. Op deze manier wordt toerisme 

aangemoedigd, gaat er minder nationaal park verloren en komt er financiële steun voor het behoud 

van deze soort. Dankzij het toerisme en de inzet van organisaties gericht op het behoud van deze 

bedreigde diersoorten, zijn er inmiddels 700 exemplaren over de hele wereld aanwezig. Naar 

schatting leven er op dit moment ongeveer 400 in Oeganda. Een enorme vooruitgang voor het behoud 

van deze soort, maar ze zijn er nog niet.  

Zelf hebben wij tijdens onze reis door Oeganda ook op slechts een paar meter afstand oog in oog 

mogen staan met een groep berggorilla’s. Een ervaring om nooit te vergeten!  
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Terug naar het begin… 

Door de ogen van onze ambassadeur Astrid 

‘Wat voel ik me rijk, dankbaar en gelukkig. Ik ben bemoedigd en 

hoopvol. Imke en haar ouders zijn net weg. Zij kwamen op visite bij 

mij in Delft. Ik ben Astrid Derwort en heb Imke ontmoet in Oeganda. 

Ik heb haar mee genomen naar mama Justine. Het klikte direct met 

haar en de kinderen. Wat voel ik me bevoorrecht dat ik stichting 

Imikaaa geboren heb zien worden. Ik zelf kom nu 7 jaar in 

Oeganda. Vele bedankbrieven en tekeningen ontvang ik van de 

kinderen en tieners. Joshua verwoordt wat de kleintjes nog niet 

onder woorden kunnen brengen; 

“Door Uw steun kan ik lachen en heb ik hoop om een betekenisvol 

persoon te worden in deze wereld. Ik bid dat God u een lang leven geeft zodat u de vruchten ziet van 

uw hulp aan mij. Ik geloof dat de wereld altijd moet weten dat mensen zoals jullie de levens 

veranderen van diegene die niet in staat zijn zichzelf te helpen.” – Joshua Wabwire (22) 

Het zijn maar een paar zinnen uit zijn mooie bedankbrief. Als u de hele brief wilt ontvangen kunt u dat 

Imke vragen. 

In 2022 willen Imke en ik heel graag weer naar Oeganda. Ik wil haar verbinden met meer mensen 

van de lokale bevolking, een paar weduwvrouwen. Wat we dan doen? In gesprek gaan, veel van hen 

leren en ontdekken wat hun behoeftes zijn. En dan? Concrete doelen bedenken waar wij ons met 

Stichting Imikaaa voor kunnen inzetten. 

Hartstikke bedankt voor al uw giften.’ 
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Bruiloft in Oeganda 

Afgelopen September is één van de dochters van Mama Justine getrouwd. Zo’n bruiloft is in Oeganda 

een bijzondere traditie. Het begint met de ‘introductie-ceremonie’. Bij deze bijeenkomst zullen de 

families van de aanstaande bruid en bruidegom elkaar ontmoeten. Deze introductie is heel belangrijk 

in Oeganda, hier zullen de bruidegom en zijn familie de bruidsschat overhandigen aan de bruid en 

haar familie. Een bruidsschat kan van alles zijn, denk aan koeien en geiten of deuren en andere 

meubelstukken. De bruidsschat is een onderhandeling tussen de beide families. Zo kan het zijn dat 

de familie van de bruidegom uiteindelijk moet zorgen voor acht koeien en twintig geiten. 

Een persoonlijk voorbeeld; in 2018 hebben wij zelf een reis gemaakt door heel Oeganda. 

Tijdens deze reis hebben wij ook een kijkje mogen nemen bij verschillende lokale stammen en 

groepen mensen. Ervaren hoe het is om spullen op je hoofd te dragen, leren vlechten met 

bananenbladeren, op deze manier leer je de cultuur een stuk beter kennen. Bij een van deze 

ontmoetingen hebben wij zelf een beetje kunnen ervaren hoe een bruiloft eraan toe gaat. Er 

werd gedaan alsof Imke werd ‘verkocht’ als bruid. En dat niet voor niks, in ruil hiervoor werd 

ons een groot aantal koeien en zelfs een vulkaan beloofd! Het was een feestelijke gebeurtenis, 

er werd veel gedanst, gezongen en gelachen.  
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Nu heeft Mama Justine dit laatst dus ook gehad met een van haar dochters. Wij konden, 

dankzij jullie allemaal, een bijdrage leveren aan het grote introductiefeest wat 

georganiseerd moest worden. Hierdoor hebben ze een geweldige introductie-ceremonie 

gehad met veel muziek, mooie jurken, lekker eten en een grote taart, en……   

    als deel van de bruidsschat heeft Mama Justine nu een koe! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hoe gaat het verder met Mama Justine en de kinderen? Een korte update 

Helaas is de situatie omtrent Corona ook in Oeganda nog niet veel verbeterd. De scholen zijn 

nog altijd dicht, wat een enorme teleurstelling is voor alle kinderen. Maar hopelijk is goed 

nieuws nabij, want zoals het er nu naar uit ziet kunnen de kinderen vanaf januari weer naar 

school! 

Daarnaast hebben wij ze gelukkig nog altijd kunnen voorzien van een dak boven hun hoofd 

en voldoende eten en drinken. Dat was zonder jullie hulp niet gelukt! En daar zijn wij, en 

Mama Justine en alle kinderen, enorm dankbaar voor! 

Nu is het bijna kerst en dat is altijd een speciale tijd in Oeganda. Een periode vol liefde, geluk, 

hoop en blijdschap. Een periode waarin ook wij weer iets extra’s willen doen voor hen 

allemaal. Een bijdrage voor een uitgebreid kerstdiner, met onder andere een grote kip, rijst 

en iets lekker te drinken. En een bijdrage waar ze zelf iets leuks mee kunnen doen. Dit hebben 

ze verdiend, zeker in deze vervelende Corona periode! 
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Bedankt voor jullie inzet en interesse! 

Namens Imke, Pim & John 

 

Wil jij ook nog een bijdrage leveren aan een fijne kerst of het begin van (eindelijk) weer 

een nieuw schooljaar? 

NL63 ABNA 0844 9456 68 t.n.v. Stichting Imikaaa 

www.stichtingimikaaa.com 

Volg, like en deel, op Facebook en Instagram 

@ Stichting Imikaaa 

 

 

http://www.stichtingimikaaa.com/

