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Het regent en stormt, de stroom valt om de haverklap uit, dan gaan de kaarsen aan. Echt ideaal weer 
om u een nieuwsbrief te schrijven. Buiten de muur van het huis in Lira stad is een waar zwembad 
ontstaan door de hevige regenbuien. Vanuit het moeras, wat zo’n  500 m. verderop ligt, stroomt altijd 
een beekje met heel schoon water langs ons terrein. Door de regen kregen we overstroming en ging 
eerst ons bruggetje eraan. Daarna werd de weg onbegaanbaar. Daar ging de gemeente wat aan doen, 
dus kwam er een grader. Die raakte vast in de modder, dus kwam er een tweede, om de eerste vrij te 
trekken. Daarna gaf men het maar op en dit is het resultaat:  
 

 
 

http://www.hetlindaproject.nl/
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De weg van Kampala naar Lira (340 km) houdt zo ongeveer halverwege richting Lira op. Dan is er nog 
slechts een pad, met kuilen en scherpe randen van oud asfalt, een weg kun je het niet meer noemen.  

Er gebeuren veel ongelukken doordat bussen en 
vrachtwagens te hard rijden, elkaar niet kunnen 
passeren, kortom: levensgevaarlijk.  

 
De brug over de Nijl is oud en hard aan vernieuwing 
toe, men is er nu aan het repareren. Al met al geen 
reis die je voor je lol gaat ondernemen. Nu hoorden 
we van een veerboot, die van Nakasongola over het 
Kyoga meer naar Dokolo gaat. Nakasongola is goed 
te bereiken, 140 km vanaf Kampala. Vandaar is er 
een goede marram (zand) weg van 30 km. naar die veerboot. Nou, dat was me pas genieten zeg: wat 
een geweldig mooi meer! En groot! Tjonge. Na 1.15 uur ben je aan de andere kant. Dan is het nog 80 
km. naar Dokolo, over weer een goede marram weg. En vanaf Dokolo is er een goede asfaltweg naar 
Lira. (60 km) Dus we leggen dezelfde afstand af, maar de omstandigheden zijn veruit beter. Een 
aanrader! 
 
Wat doet het LindA Project nu eigenlijk in Lira District? Ze ondersteunt de daar opererende LindA 
Foundation. Wat doet dan de LindA Foundation? Die zorgt voor wees- en kansarme kinderen, 
waaronder de gehandicapten. U leest er steeds over in deze nieuwsbrieven. 
Maar wat houdt dat zorgen voor nu eigenlijk precies in? Wat betekent het als u een kind, of ons in het 
algemeen, ondersteunt? 
Veel organisaties zorgen voor educatie van wees- en kansarme kinderen, door middel van het betalen 
van het schoolgeld. En dat was het dan. We hebben bijvoorbeeld momenteel 3 studenten die door een 
andere organisatie worden geholpen met schoolgeld. Dat is heel fijn, want anders zouden wij het niet 
kunnen bekostigen: Betty gaat naar de 5e VWO, Morrison en 
Rachael naar een MBO opleiding. Maar met dat schoolgeld 
ben je pas op de helft van de kosten voor de opleiding.  
Dan komt: transport, huisvesting, eten en drinken, matras, 
beddengoed, kleding, schoeisel, schooltas, boeken en 
schriften, pennen, zeep, tandpasta en nog veel meer.  
Zonder die aanvullende ondersteuning kan een kind dus niet 
naar school, ook al wordt het schoolgeld betaald. Ook 
bezoeken we de kinderen op de bezoekdagen op school, 
even bijpraten, aandacht voor hun kostschoolleven. Dat 
wordt altijd zeer op prijs gesteld. Vanzelf nemen we dan ook 
wat lekkers mee. Wij vullen een groot gat op.            Peter, de “vader” 
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                      Ketty, de kokkin 

De LindA Foundation probeert een algehele ondersteuning 
te geven, een holistische aanpak. Dat houdt in:  
Een dak boven het hoofd, verantwoord eten en drinken, 
kleding, schoeisel, educatie. Maar daar stopt het niet bij.  
We proberen hen een “thuis” te geven. Dat houdt in: 
Liefdevolle verzorging, opvoeding, geborgenheid, veiligheid, 
medische zorg, spirituele zorg, kortom een plek waar ze 
kunnen opgroeien 
als kind, niet als 
kleine volwassene.  
Waar volwassenen 

aanwezig zijn om de zorgen van een gezin te dragen.  We zijn 
dus een soort heel erg groot gezin, met 40 kinderen en ouders, 
waar iedereen aandacht krijgt maar ook taken heeft. Het 
vraagt veel van onze zorgverleners die altijd klaar staan, er 
altijd zijn, ruzies oplossen, met de kinderen naar de dokter 
gaan enz. 
 

                                                       Mary, de “moeder” 
 
We mochten in september weer 3 kinderen verwelkomen: 
Madeleine, 11, Dina, 9 en Yubo, 5. Hun moeder was overleden, 
vader was er allang niet meer.  Nu waren ze bij hun 
overgrootmoeder en hun opa en dat werkte niet echt. Oma is doof, 
bijna blind en bijna 100 jaar oud. Dus vroeg de kinderbescherming 
of we ons over hen wilden ontfermen. Wat we vanzelfsprekend 
graag doen. 
 
<< Dina               Madeleine >> 
 

 
                            Yubo 
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Onze 4 eindexamenkandidaten van S4 zijn weer thuis 
en wachten op hun resultaten. Dan kunnen we zien 
waar ze voor hun vervolgopleiding naar toe kunnen 
gaan.  
 
Absolom wil dolgraag profvoetballer worden, maar 
dat is in Uganda niet zo eenvoudig.  
  
De andere kinderen kwamen 28 november weer naar 
huis, het wordt weer een drukke tijd. 
Voor Kerst gaan we altijd in kleine groepjes naar de 
stad om nieuwe kleren te kopen. Dat is een groot 
feest, zo vaak komen ze daar niet.              Absolom 
 
De Romney loods die onze basisschool huisvest heeft het nu echt gehad. Er is weer een stuk van de 
overkapping afgewaaid, het dak lekt en de muren zijn totaal verrot. Dus dat wordt hard werken aan de 
stenen school, waarvan op dit moment alleen de  fundering staat. We wachten op geld om de nodige 
materialen te kopen, dan kunnen we aan de slag. De nood is hoog, dus we doen een dringend beroep 
op u om op een of andere manier geld voor de nieuwe school in te zamelen. Er is in eerste instantie 
6000 euro nodig. Dan hebben we 5 klaslokalen. 
 
Attentie: Onze stichting heeft altijd 2 bankrekeningen aangehouden, 1 bij de Rabo bank en 1 bij de ING 
bank. Vanwege de hoge kosten die de Rabobank in rekening brengt (53% meer) hebben we besloten per 
31-12-2014 deze rekening op te heffen. We gaan dan verder met 1 bankrekening, bij ING. 
 
Onze dank gaat uit naar u allen, die door middel van uw donaties het mogelijk maakt dat we dit werk 
kunnen blijven doen en zodoende de kinderen een fijne jeugd kunnen geven en uitzicht op een goede 
toekomst. 
 
We wensen u allen een gezegende Kersttijd toe en een gelukkig en 
voorspoedig Nieuw Jaar, 2015 alweer.  
 
Hartelijke groeten van iedereen in Lira, Uganda, Nederland en 
Noord-Ierland,  
 
Jozina. 
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