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Hier is dan weer het laatste nieuws uit Lira, Uganda. 
 

Het gaat goed met iedereen. De kinderen gaan naar school en krijgen bijna alweer vakantie. 
We hebben een nieuwe secretaresse, Barbara,  aangenomen op kantoor, daar de oude, Winnie, met 
zwangerschapsverlof ging en daarna niet meer terug zou komen. Verder gaat alles zo zijn gangetje. 
 

We zijn druk bezig met het registreren van onze basisschool LindA Primary. Dat heeft nogal wat voeten 
in de aarde. Allerlei instanties moeten komen kijken en een rapport schrijven. En dat kost geld.  
De registratie is belangrijk, want dan kunnen de kinderen tenminste op de eigen school eindexamen 
doen. Dat scheelt veel gereis en gedoe.   

Wat betreft fase 3 van ons 
Schoolproject, daar hebben  
we nog niets aan gedaan.  
De buitenkant van de 
gebouwen moet nog worden 
gepleisterd en geverfd, er is 
meubilair nodig en 
lesmateriaal.  Ook een 
brandblusvoorziening is nodig, 
werd ons duidelijk gemaakt 
tijdens de inspecties.  
Maar de middelen zijn er 
momenteel nog niet om dit te 
realiseren. Het fijnste zou zijn 
als we onze eigen waterput 
konden slaan, maar ja,...Ook 
solar staat hoog op het 
wensenlijstje, daar we nu geen  
 elektriciteit hebben. 

 

Op 21 augustus vertrek ik weer naar Uganda, want de vakantie begint eind augustus en dan is er veel 
werk te verzetten. Het is altijd weer een behoorlijke onderneming. Om 11.30 komt mijn broer me 
ophalen om naar Schiphol te gaan. Vanwege de extra veiligheidsmaatregelen daar vertrekken we wat 
vroeger. Om 16.10 vertrekt dan het vliegtuig naar Cairo. Ik vlieg altijd met Egypt Air. Die stoppen in Cairo 
en dan kan ik even de benen strekken. Er is precies 1 uur en vijf minuten om over te stappen. Altijd weer 
spannend.  

http://www.hetlindaproject.nl/


2. 
 

Om 21.45 ga ik dan naar Entebbe, Uganda, alwaar ik om 03.15 arriveer (de 22ste dus). Zo rond 03.45 ben 
ik meestal wel door de douane. Daar staat dan Patrick Opio me op te wachten met de auto.  
Vervolgens rijden we naar Kampala. Dat is altijd heel eng, een driebaans weg, waar men oftewel zonder 
licht of met vol en verblindend licht heel hard rijdt. Patrick heeft dan onze hotelkamers in Kampala 
gereserveerd, zodat we kunnen slapen tot ongeveer 10.00 uur. Daarna gaan we boodschappen doen en 
dan: op naar Lira. Dat is een lange tocht en zo rond 20.00 uur kom ik daar dan aan.  
Gelukkig staat mijn bedje gespreid en kan ik dan uitrusten van alle vermoeienissen. 
 
Er was een probleem met de sponsors van Peter Otim. Deze jongeman studeert voor medical officer, 
een soort assistent arts. De meeste “dokters” in Uganda zijn medical officer.  
 

De universitaire opleiding duurt drie 
jaar. Hij had een sponsor uit Canada, 
een kerk, en die hielden er na 2 jaar 
jammer genoeg mee op. 
Men ging Syrische vluchtelingen 
helpen. Heel goed vanzelf, maar daar 
heeft Peter niets aan. Hij heeft nog  
1 jaar te gaan en we zaten met de 
handen in het haar. Wat te doen? 
Ik heb een oproep geplaatst op onze 
facebook pagina en het ook aan deze 
en gene verteld en wat denkt u? Jawel, 
hij is net weer teruggegaan, om zijn 3e 
jaar te beginnen. Ruim de helft van het 
benodigde geld is gelukkig gegeven, 
dus het eerste semester is gered.  
Hartelijk dank!!!  

Wat zouden we zonder uw betrokkenheid doen, hè?! (Er is nog 750 euro nodig voor het laatste 
semester) 
 
Peter is de tweede van een zeer arm gezin, gevlucht tijdens de oorlog met de rebellen. Vader is 
overleden en moeder bleef achter met 6 kinderen. De oudste zoon, Kere John Bosco, was half blind en 
die hebben we ondersteund. Net nadat hij zijn bachelor in Educatie had gehaald en bij ons les was gaan 
geven, vloog er iets in zijn goede oog en hij is nu volkomen blind. Vreselijk. Daar ging de hoop van dit 
gezin, om iemand te hebben die voor hen kon gaan zorgen, in rook op. Peter zat ook al in het 
programma en aller ogen zijn nu gericht op hem. Want als medical officer kan hij geld gaan verdienen en 
kan de rest ook aan bod komen. Dan kan er ook aan terugkeer naar hun dorp gedacht worden, want 
daar staat niets meer. Er is geld nodig om een huis te bouwen.  Peter heeft hard gestudeerd om zo ver 
te komen en dus was het verschrikkelijk te vernemen dat er geen geld was voor het laatste jaar.  
De scholen zijn bikkelhard, geen geld dan ook geen studie. Regelingen treffen daar begint men niet aan.  
Er ligt dus een enorme verantwoordelijkheid op deze jongeman zijn schouders. We zijn blij dat we hem 
kunnen helpen. 
 
The LindA Foundation heeft geen geld om universitaire studies te bekostigen, dus als er al iemand naar 
de universiteit gaat, dan is er een sponsor nodig.  
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Er is een puntensysteem: als je op het eindexamen A level 
(VWO) 18 punten weet te bemachtigen, dan kun je, als je geluk 
hebt, gaan studeren met een government  sponsorship (er zijn 
4000 government  sponsorships te verdelen). 
 

Dat betekent dat de regering het lesgeld betaalt.  
Alle overige kosten, zoals huisvesting, eten en drinken, 
schoolbenodigdheden, persoonlijke benodigdheden, transport, 
medische kosten, dat mag je dan allemaal nog zelf betalen. 
Maar het scheelt de helft.  
 
Betty Adongo is er als eerste in geslaagd 18 punten te behalen, 
(16 voor A level en 2 omdat ze een meisje is) en heeft een 
government sponsorship binnengehaald. Heel goed van haar! 
Gelukkig heeft ze een sponsor die de andere helft betaalt. Ze 
gaat meteorologie studeren. Betty is het enige meisje uit een 
ouderloos gezin van drie. We hebben haar broers ook 
geholpen.  

 
 

In Dokolo hebben we nu ook een restaurant geopend! Momojost restaurant.  

 

 

 
 

 
Irene Alobo en Susan Akello 
hebben allebei de catering-
school doorlopen na de 
basisschool.  
Ze deden het goed, met 
mooie cijfers en een 
fantastische beoordeling  
voor hun praktijkjaar.  
Maar: ze hadden geen  
O level (Mavo) gedaan en  
dus kregen ze nergens werk. 
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 Ik snap daar niets van. Maar het zij zo. Dus vroegen de meisjes of ze een eigen restaurant mochten gaan 
beginnen. En zo is het gekomen. In Dokolo, waar de 4 jongens ook al een zaak zijn begonnen in 
elektrische  - en loodgieterbenodigdheden. Lira heeft restaurants genoeg, in Dokolo konden we er maar 
1 vinden. Laten we hopen dat de klanten hen gaan vinden. Ze hebben er zin in.  
 
Tot teleurstelling van de leerlingen mochten we dit jaar niet meedoen aan de African Child Day.  
Het werd in een plaats gehouden die te ver weg was. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De elektriciteitsmaatschappij laat niets van zich horen ( al sinds 2011), maar werkt volop bij de buren. 
De advocaat heeft hier kennis van genomen en gaat er achter aan. Hoe zal het toch aflopen?? 
 
Zoals u misschien al gezien hebt, staat het financiële jaarverslag van Het LindA Project weer op de 
website. Het sociale verslag laat nog even op zich wachten, ik heb de cijfers nog niet ontvangen uit 
Uganda. Maar het komt eraan.   
Ook zijn er nieuwe folders en affiches en hebben we pennen in de aanbieding die een zachte top 
hebben, om te gebruiken op smart phone of tablet. Iets voor u? Folders en affiches zijn gratis, de 
pennen kosten 4,95. Mocht u interesse hebben, neem dan contact op met het secretariaat. 
 
Namens iedereen wens ik u een fijne zomer toe. 
Tot een volgende keer, Jozina 
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