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Beste vrienden en andere geïnteresseerden,
Hier zijn we weer met het laatste nieuws uit Lira, Noord-Oeganda.
In de vorige nieuwsbrief vertelde ik u over
de toestand in Moroto, het district in
Noord-Oost Oeganda. Over de
verschrikkelijke droogte, de hongersnood,
de onrust. Ondertussen is het leger volop
aanwezig, en de oppositiepartijen sturen
vrachtwagens vol eten die kant op.
Ook zijn organisaties doende de kinderen
allemaal gratis naar school te sturen en
hen te voorzien van de warme lunch op
school.
En het wonder is geschied: het regent in
Moroto! De mais staat er al aardig bij,
hopelijk houdt de regen aan en kan men
zometeen voor het eerst in jaren weer zelf
oogsten.

David staat voor een maisveld.
De kinderen zijn allemaal 5 september weer naar school gegaan, voor hun derde
trimester. Finah doet in november eindexamen basisschool, Ivan doet in oktober
eindexamen O level. (MAVO)
Kizito gaat naar een tweejarige opleiding huisschilder en doet daar eindexamen voor,
een soort VMBO opleiding.
Het gaat goed met iedereen, geen ziektes of problemen.
Wel krijgen we volgend schooljaar de discussie met de school van Jonathan. Want die
gaat dan naar de 7e en laatste klas en zou dan officieel intern moeten gaan. Dat gaat
echter niet, met zijn AIDS. Hij moet thuis wonen en zijn medicijnen krijgen, rust en
goed eten. We zullen het zien.

Morrison, Jonathan, Sarah en
Bonny in de eetzaal.

Morrison is de administrateur die ook nog
naar de Universiteit gaat.
Jonathan gaat naar P6.
Sarah naar S5.
Bonny werkt bij de bank.

Kizito, Ivan, Gad, Finah en Yubo in de
eetzaal.

Kizito leert schilderen.
Ivan gaat naar S4.
Gad is onze loodgieter.
Finah, gaat naar P7.
Yubo gaat naar P5.

Er volgt nu een bijdrage van Gad Odur, onze loodgieter. Hij is sinds zijn 4e jaar bij
ons, is nu 22. Een eerste klas loodgieter. Er is alleen weinig werk te vinden.
LOODGIETERS VAARDIGHEDEN.
Beste loodgieter,
Ik hou van routine. Wakker worden met het idee
om leidingen met verbindingen, tanks, kleppen en
andere voorzieningen voor water-, gas- of riolering
in een gebouw te installeren, voelt zo
aantrekkelijk. Dit werk is populair in het hele land,
binnen en buiten - elk met zijn precieze ontwerp
en installatiestructuur.
Dit definieert mijn jaar meer dan wat dan ook.
De eerste site roept herinneringen op aan een
veelvoud van gereedschappen, apparatuur, harde
startups op modderige velden, aan het beitelen
van harde muren en aan lange werkuren gevolgd
door chapati's en dutjes.
Het soort persoonlijkheid dat me bij
loodgieterswerk heeft gebracht, is de belofte van
het leren van meer vaardigheden en wetenschap,
in plaats van andersom. Op een dag ben ik van
plan een wateringenieur te worden met
uitgebreide studies in loodgieterij.
Natuurlijk heeft dit jaar alle best uitgewerkte
plannen uitgedaagd. In maart had ik een plan
ontwikkeld "de beste loodgieters passen zich aan",
een herinnering aan het feit dat een loodgieter,
hoeveel hij ook van werk houdt, bij onzekerheid gedijt.
Het is deze spanning in de economie en het gebrek daaraan die loodgieterswerk zo
aantrekkelijk maakt. Tegenwoordig word ik wakker om wetenschappelijk bezig te zijn
en dat is vaak het enige dat op afstand volgens plan verloopt.
Ik geniet van elk moment werk en denk na over het bezitten van een investering
(eigen bedrijf) op goede dagen. De knopen en problemen komen los terwijl de
installatie vorm krijgt, adem en beweging de spanning wegnemen en betaling
vanzelfsprekend lijkt.
Andere dagen zijn de knopen minder meegevend, dus ik duw harder naar die plek
waar denken toch al onmogelijk is en veeg de zorgen met het zweet weg.
Als jonge loodgieter waardeer ik elke stap en mijl. Ik neem ook de tijd en verken
grenzen in trainingen en workshops met gedachten aan een bedrijf of een project,
zodat ervaring in het volwassen leven beknopte en onbevooroordeelde feedback
biedt.
Het cumulatieve drama van 2020-21 zal voor ons allemaal anders zijn, maar met
gebeden en hoop zal mijn plan van uitgebreide studies in waterwetenschap
zegevieren.
Groet, Gad Odur, Loodgieter
Mocht u Gad willen helpen dan vernemen we dat graag.

Wij wensen u nog een fijne nazomer toe. Heel veel groeten,
Team Nederland
Team Uganda

Team Noord Ierland
De kinderen

Finah met haar honden.
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