
 

Het LindA Project  
Een kind heeft het recht om kind te zijn! 

Nieuwsbrief nr. 2 – Augustus 2021 
 

 

Lieve vrienden en belangstellenden, 

Daar zijn we dan weer met het laatste nieuws uit Lira, Noord-Uganda. 

 
In de vorige nieuwsbrief schreef ik hoopvolle berichten over het weer langzaamaan 

opengaan van de scholen. Helaas was dat maar van zeer korte duur.  
 

Vanaf 18 juni 2021 is een nieuwe lockdown van start gegaan en op 25 juni werd er 
nog het e.e.a. aan toegevoegd. Je wordt er niet vrolijk van. 

 
Er is geen openbaar vervoer. Ook privé mag er niet gereden worden. Enkel in 

noodgevallen kan er gereden worden. Toeristen mogen nog wel de weg op, in 
speciale toeristenauto’s. Motorfiets taxi’s (boda boda) mogen goederen vervoeren tot 

17.00 uur. Vrachtwagens met goederen mogen nog wel rijden. 

 
Er is een avondklok van 19.00 tot 05.30. Verkopers op markten moeten slapen bij 

hun kraampjes. Begrafenissen mogen alleen worden bijgewoond door directe 
nabestaanden. Bars, disco’s, restaurants etc. zijn gesloten. Personeel in niet urgente 

ministeries wordt gereduceerd tot 10%. Alle andere kantoren moeten dicht. Fabrieken 
mogen openblijven als de werknemers er kunnen blijven slapen. 

 
Geen sport, geen workshops, geen evenementen. Alle scholen zijn weer gesloten. Alle 

kerken, moskeeën, zijn dicht. Banken en bepaalde winkels mogen openblijven. 
 

Vanaf 6 augustus tot moment van schrijven is er weer gedeeltelijk openbaar vervoer 
toegestaan en zijn bepaalde winkels weer open. 

Maar het leven blijft er moeilijk. 
 

  



Sarah heeft haar eindexamen O level (MAVO) nog kunnen doen, op de valreep. Alle 
andere examens zijn afgelast. 

 
Alle scholen zijn nog steeds dicht. Er wordt gezegd dat de scholen pas weer opengaan 

als alle kinderen van 12-18 jaar zijn gevaccineerd. Nou, dat gaat dan heel erg lang 
duren, want er zijn nauwelijks vaccins voorhanden.  

 
We hebben sinds 2 maanden gelukkig twee leerkrachten van de gesloten basisschool 

bereid gevonden onze 3 basisschoolleerlingen thuis les te geven.  
 

Finah, Yubo en Jonathan met hun 
leerkrachten. 

 
 

 

 
 

 
 

  



De grotere kinderen hebben ook niet stil 
gezeten. Het huis is grondig 

gerenoveerd. Schilderwerk, dakgoten, 
sanitair, het is allemaal onderhanden 

genomen. Alles ziet er weer heel fraai 
uit. We konden dit werk uitvoeren 

dankzij een mooie donatie! Hartelijk 
dank. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is weer hard gewerkt door 

onze penningmeester. Het 

financiële jaarverslag staat 

weer op de website. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Wederom hebben hackers onze emailgegevens gebruikt om op slinkse wijze geld af 

te troggelen van enkele van onze donateurs. Ikzelf werd ook de dupe en had het nog 
net op tijd in de gaten. Dit is heel vervelend. 

 
Let op!!! Wij vragen nooit om geld op te sturen naar iemand anders, om wat voor 

reden dan ook. Mocht u zo’n email ontvangen, neem altijd eerst contact met ons op 
om e.e.a. te verifiëren. 

  



De vakantietijd is weer aangebroken op het noordelijk halfrond. Ondanks alle 
beperkende maatregelen hopen we dat u toch kunt genieten van een fijne zomer. 

 
 

Hartelijke groeten van: 
 

Team Nederland   Team Noord Ierland 
Team Uganda    De kinderen 
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