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Heeft u dat nu ook, dat de tijd tegenwoordig voorbij lijkt te vliegen? Zo vier je Kerst en zo staat Pasen 
alweer voor de deur. We hebben een heleboel meegemaakt, laat ik u maar eens gauw bijpraten. 

 
Allereerst waren het weer gezegende Kerstdagen en was er een leuk 
oud-en nieuwjaarsfeest.  
Voor het eerst was ik weer in staat om met de oudere kinderen 
oudjaarsavond te vieren in Lira Hotel. Inclusief dansen en vuurwerk. 
Ja, het gaat goed met mij! Gelukkig zijn de ziekte perikelen voorbij. 
 
Dankzij o.a. een donatie van de Ontmoetingskerk Haarlem-Schalkwijk 
konden we verder bouwen aan de school.  
De Romney loods is getransformeerd. Alle lokalen zijn er nu uit en in 
plaats daarvan zijn er nu de kamer van het hoofd van de school,  
de kamer van het adjunct-hoofd, tevens ziekenboeg, een 
opslagruimte, een bibliotheek en de personeelskamer.  
De andere helft van de loods doet dienst als eetzaal, spelletjesruimte 
en schuilplaats voor als het regent.  

 
 
Waar gingen de 
klaslokalen voor groep 
1 en 2 dan naar toe?  
Wel, daar hebben we 
een apart gebouw 
voor neergezet, naast 
de keuken. 
  

 
 

 

 
We hebben nu dus 
een volledig stenen 
school, alle kinderen 
zitten in een stenen 
gebouw!  
 
Wat een prestatie, al zeg ik het zelf. Hartelijk dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt!  
We hebben een geweldig team leerkrachten en er zijn ongeveer 150 leerlingen op de school.  

Yubo op de nieuwe schommel 
 Het nieuwe schoolcomplex 
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Nu moeten de puntjes nog op de i gezet worden, de afwerking van de gebouwen(fase 3):   
pleisteren, verven, meubels, lesmateriaal, solar, waterleiding (pomp), dat soort zaken.  
We blijven rekenen op uw hulp. Bij voorbaat dank! 
        
Er waren dit voorjaar verkiezingen in Uganda en daarom was er besloten dat de scholen niet 2 februari 
zouden beginnen, maar pas na de verkiezingen, op 22 februari. Dat betekende dat de kinderen van half 
november tot 22 februari thuis waren. Dit was niet leuk meer, het duurde veel te lang. Men was bang 
voor ongeregeldheden, vandaar deze beslissing. 
Alles is goed verlopen, President Museveni is weer herkozen en alles is rustig gebleven. 
 
Nieuwe kinderen 
Onze contactpersoon bij de kinderbescherming is overgeplaatst naar een ander district, Amolatar, 
vroeger wel behorend bij Lira District. Hij kwam daar ongelofelijk veel ellende tegen, vele ouderloze 
gezinnen, honger, kinderen in nood. En hij nodigde ons uit eens te komen kijken, of wij niet konden 
helpen. Patrick en ik waren zeer onder de indruk en hebben beloofd terug te komen. Maar om deze 
nood te lenigen, daar is veel geld voor nodig en dat hebben wij niet, jammer genoeg. 
We hebben 2 meisjes meegenomen die er erg slecht aan toe waren, zij wonen nu in House of Grace. 
 

Verder kwam er in 
januari een meisje 
aanlopen, Mildred. 
Zij bleek de dochter 
te zijn van een 
vroegere kokkin van 
ons, Polly, die helaas 
is overleden aan 
aids. Het ging erg 
slecht met haar en 
haar broertje en ze 
had bedacht: ik ga 
naar LindA 
Foundation, waar 
mijn moeder heeft 
gewerkt, misschien 
kunnen zij helpen.  

 
 
De kinderen kenden haar nog wel. Wij op bezoek bij Mildred en daar vonden we een oude opa, een 
tante, hun oudere broer en vele andere kinderen. Armoe troef. De oudere broer is na groep 6 in de stad 
gaan werken als schoenmaker en hij onderhoudt iedereen.  
Mildred en haar broertje Jonathan, die aids heeft, wonen nu ook op House of Grace. 
 
Dan kwam een oude pupil van ons op bezoek. Ze is getrouwd en heeft een dochtertje. Ze maakt het 
goed. Maar ze kwam ons vertellen dat er in het dorp waar ze nu woont een geschil was geweest om land 
en dat daarbij een heel gezin vermoord was. 2 kinderen waren niet thuis en hebben het dus overleefd, 
Nancy en Ivan. Of ze deze kinderen bij ons kon brengen? Tja, wat doe je dan hè?. 

De leefomgeving van Mildred 
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Op een dag werd er een meisje bij de man van de kinderbescherming gebracht, haar moeder is 
stervende aan aids en ze woonden bij een oude, zieke man, die die moeder verzorgde in ruil voor 
onderdak. Of hij het meisje kon helpen. Ja, u begrijpt het al, dit meisje is nu ook op House of Grace ! 
 
Als laatste kwam dan nog Lameck, een jongen van 12, die met zijn broer Joshua bij een oude dame 
woonde. Joshua had de basisschool afgemaakt en werkte nu op het buspark als lader. Hij wilde zo graag 

schilder worden, maar er was geen 
geld. Lameck zou ook van school 

moeten.  
Daarom hebben wij ons over deze 
twee jongens ontfermd.  

Lameck gaat nu naar groep 5 en 
woont bij ons, Joshua gaat naar 
kostschool om schilder te worden. 
En Moses had vorig jaar eindexamen 
gedaan op LindA Primary en werd 
toen al gesponsord door ons, omdat 
hij uit een erg arm gezin komt, 
waarvan de vader al 3 jaar in het 
ziekenhuis ligt na een beroerte.  
De jongen is gehandicapt, zijn 
rechterarm en hand zijn niet 
volgroeid. Hij is nu ook op de 
kostschool van Joshua en leert 
schilderen. 

 
 
Zoals u ziet hebben we er 
dus weer een heleboel 
kinderen bij. 
 
Resultaten 
Van de reeds aanwezige 
kinderen zijn er in februari 
2 jongens naar de 
technische school gegaan, 
Beja naar de metselaars-
opleiding en Isaac naar de 
timmeropleiding. Isaac 
heeft epilepsie en 
metselen werd hem 
afgeraden. Twee meisjes 
werden aangenomen op 
de Ugandeese versie van 
de PABO. 

Joshua en Moses 
Lameck 

De kinderen van House of Grace die naar de LindA Primary 
School gaan 
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Momenteel hebben we  
4 leerlingen in de 6e klas 
VWO (A level) en 1 in de 4e 
middelbare school (O level), 
die in november allemaal 
eindexamen hopen te doen, 
2 kinderen zitten in P7, die 
doen dus eindexamen 
basisschool. 
 
Twee jongelui moeten nog 
tot september wachten 
voordat ze verder kunnen 
studeren, dankzij het 
“geweldige” systeem waarbij 
je in november eindexamen 
doet en dan pas in 
september verder kunt. 
 

In januari zijn we met de jongelui die in de eindexamenklassen middelbare school zitten op excursie 
gegaan naar Kidepo National Park. Het ligt in het noord-oosten van Uganda en is heel moeilijk te 
bereiken.  Het grenst aan Kenia en Zuid-Soedan. Het was een hele onderneming, maar we hebben veel 
gezien en genoten. We zijn zelfs 10 meter in Zuid-Sudan geweest, haha.  
Ook hebben we de mensen die daar wonen ontmoet, de Karamojong. Een heel aparte volksstam met 
eigen gewoonten en leefwijze. 

 
Pasen staat voor de deur en  5 van onze kinderen worden dan 
gedoopt. Groot feest. 
 
Namens iedereen wens ik U allen een heel fijn en gezegend 
Paasfeest toe. 
 
Hartelijke groeten van Jozina. 
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