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Hier is dan weer het laatste nieuws uit Lira, Noord-Uganda. 
De vakantie na het tweede trimester komt eraan en dat zal gegarandeerd weer drukte geven, en veel 
gezelligheid. De vakantie is van 15 augustus tot 8 september. 
 
De kinderen vroegen al heel lang om een hond als huisdier, maar het kwam er nooit van.  
Wel hadden we katten, op een gegeven moment 
zelfs 5. Helaas zijn er 4 overleden aan een vreemde 
kattenziekte, de dierenarts kon er niets aan doen. 
Alleen Muppet is er nu nog. 
Toen zag ik op facebook een aanbieding van 2 
honden, daar de eigenaren naar Nederland terug 
gingen. 
Ah, dacht ik: honden. Getrained, vriendelijk met 
kinderen, heel goed. En zodoende zijn we nu 2 
mooie en lieve honden rijker, Bolt en Torro. 
Iedereen blij.  
Ik had matron Mary verteld over deze honden en 
nu komt er een leuk verhaal. 
Op een dag kom ik het terrein op en zie 2 kleine 
hondjes lopen. Dit was voordat we de grote honden   
hadden opgehaald. Ik zeg: he, wat een leuke kleine 
hondjes! Iedereen kijkt me verbaasd aan: dat zijn toch jouw hondjes?? Mijn hondjes? Nee, die honden 

halen we over een paar weken pas op.  
Oh, wij dachten dat dit jouw hondjes waren. Kun 
je ze meenemen, want ze zijn veel te klein. 
Inderdaad, het waren 2 puppies van misschien 6 
weken oud. Waar kwamen ze vandaan? Geen 
idee. 
Ik heb ze toen meegenomen naar mijn huis, de 
dierenarts laten komen voor onderzoek en 
eventuele behandeling en nu hebben ze dus een 
thuis. Het zijn snoepjes. Deze hondjes heten 
Mamba en Samba. Arme Muppet is als de dood 
voor die hondjes, dus die zien we alleen ‘s 
avonds als ie honger heeft. 
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Ook dit jaar deed LindA Primary mee met de African child day. Het was een geweldig gebeuren, 
iedereen heeft genoten, We gingen met 3 pick up trucks volgeladen, kinderen en leerkrachten. 
 

Behalve marcheren was er dit keer ook tijd voor 

acrobatiek. 

 

Onze nieuwe school is in gebruik genomen, de deuren en 

ramen zitten erin, de muren zijn van binnen gepleiserd en 

er zijn schoolborden. De kinderen zijn zeer tevreden. In de 

komende vakantie gaan we weer verder, om de veranda af 

te maken en de buitenkant te pleisteren. Ook zijn er kasten 

en zo nodig.  

 

 

Dankzij een geweldige donatie hebben we 2 motorfietsen 
kunnen aanschaffen, 1 voor de drecteur van de school en 1 
voor de project leider. Ze zijn dolgelukkig dat hun 
transportproblemen nu eindelijk over zijn.  
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Ook de Suzuki, die eigenlijk “total loss” was, is 
toch weer gerepareerd. Patrick heeft na veel 
zoeken de onderdelen gevonden plus een 
kundige automonteur die alles kon repareren. 
“Zo goed als nieuw!” 
Heel veel dank voor deze donatie.  
 
Kent u deze knapen nog? Deze foto is genomen 
in januari 2011. We zijn nu ruim 4 jaar verder. 
Wat is er met hen gebeurd?   
Van links naar rechts ziet u Jolly Joe, Moses, 
Stephen en Morrison. 
Jolly Joe en Stephen zijn nu leerling electricien, 
Moses is leerling loodgieter en Morrison heeft 

net het certificaat gehaald voor inkoop en logistiek. Hij gaat op 1 augustus verder voor het diploma. 
Deze opleiding duurt 2 jaar. Ze doen het allemaal erg goed. 
 

 

Moses speelt ook actief voetbal in een voetbalclub waar ik de naam van ben vergeten, maar ze hebben 
de cup gewonnen van Lira District en spelen nu mee in de regionale competitie (Noord-Uganda). 
Jolly Joe, Moses, Stephen en Morris (niet op de foto, leerling loodgieter) wonen sinds een paar maanden 
op zichzelf. Ze hebben samen 2 kamers gehuurd en proberen met onze begeleiding op eigen benen te 
gaan staan. Heel spannend allemaal, dat begrijpt u. Zelf boodschappen doen, koken, wassen, enz. Het is 
de volgende stap in hun leven. Ze wonen nu in de stad, waardoor het werk dichterbij is. Tot op heden 
gaat het allemaal prima. 
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De sfeer in House of Grace is tegenwoordig heel ontspannen, er wordt wat afgelachen. 
De komst van Augustine is een gouden greep geweest, er was duidelijk behoefte aan een “vader”. 
Niet alleen voor de kinderen, ook voor de matron en de kokkin. 
Iedereen helpt hem, de tuinen zien er zeer goed uit. De dieren worden goed verzorgd, fijne 
ontwikkeling. Augustine is natuurlijk al heel lang bij ons, vanaf 2005 of zo.  
Vanaf 14 augustus komt iedereen weer thuis voor de vakantie. Daarna komt er een spannende tijd voor 
de eindexamenkandidaten: 2 basisschool leerlingen, 3 O level en 2 A level studenten doen eindexamen. 
 

We zijn druk bezig met 
fondsenwerving. Ook hebben we 
nu een klein team “Vrienden van 
Het LindA Project” die ons helpen 
met raad en daad. 
(ook u kunt zich hiervoor opgeven 
via het secretariaat) 
Heeft u mischien zin om op een kerstmarkt 
kaarsen voor ons te   gaan verkopen? Laat het 
ons horen aub, dan kunnen we u hierbij 
eventueel assisteren.  
 

Het financiele jaarverslag (Nederland) staat weer op de website. 
Binnen 2 weken volgt het sociaal en financieel jaarverslag vanuit 
Uganda. U weet, als u een uitgebreid financieel verslag wilt hebben 
vanuit LindA Foundation, dan kunt u dit opvragen op het 
secretariaat. 
 
Ik wens u, namens de kinderen, de staf en alle “vrienden” een hele 
fijne zomer toe en tot december, dan verschijnt de volgende 
nieuwsbrief. 
Jozina              

      Het LindA Project 
Verzorging en onderwijs voor weeskinderen in Noord Oeganda 
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