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

Nieuwsbrief nr. 3 – december 2017 

  
Lieve vrienden en belangstellenden, 

Hier zijn we dan weer met het laatste nieuws uit Lira, Uganda.  
Het is toch altijd weer een vreemde gewaarwording: hier in Nederland wordt het alsmaar 
donkerder, guurder, koud en in Lira houdt de regentijd op, wordt het heet (33 graden) en 
schijnt de zon volop. We hebben het hele jaar vaak de kaarsen aan vanwege stroomstoringen. 
Al die kerstliedjes over de sneeuw en Jack Frost slaan in Lira natuurlijk nergens op. Nog nooit 
sneeuw gezien, men weet niet eens wat dat is. Ja, altijd weer een belevenis, Kerst in de zon. 
 

In Augustus kregen we bezoek van Sophie uit Duitsland zoals in 
de vorige brief al vermeld. Ze heeft enorm geholpen als 
assistente van de leerkracht van groep 1 en 2. Bedankt Sophie!  
Ze is nu naar huis, om daar Kerst te vieren. 

 
Ze bracht voor alle 
basisschoolleerlingen een 
geweldig cadeau mee: 
pyjama’s.  
 
Nou, dat was me wat. De meisjes wilden eerst de pyjama niet aandoen als de jongens erbij 
waren. Toen kwamen ze toch, maar met een handdoek om zich heen gewikkeld. We hebben 
vreselijk moeten lachen.  
Uiteindelijk zagen ze dan toch in dat ze zich een beetje aanstelden en konden we ze met zijn 
allen op de foto zetten in de pyjama! 
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U herinnert zich misschien ook dat 
twee van onze oudere jongens naar 
China gingen om daar, door de 
Chinese regering gesponsord voor 
het lesgeld, te gaan studeren. 
Uiteindelijk zijn ze 11 oktober op 
het vliegtuig gestapt en kon het 
grote avontuur beginnen. Omdat 
het allemaal erg nieuw was gingen 
ze samen op pad, ook al begon de 
universiteit van Benjamin een week 
later dan die van Absolom. Ze zitten 
namelijk niet in dezelfde stad op 
dezelfde universiteit. Benjamin had 
even niets te doen en ontdekte dat 

er op zijn universiteit aan hardlopen werd gedaan. Nu kan hij heel goed hardlopen en hij vroeg 
dus of hij mee mocht trainen. Dat mocht. Aan het eind van de week was er het kampioenschap 
van de provincie. Hij werd gevraagd om mee te doen.  
 
En zo geschiede het dat Benjamin de 100 meter won en een gouden medaille kreeg. 
Ongelofelijk! Wat was hij blij en wij natuurlijk super trots.  
 
Het schooljaar zit er weer op en 3 
leerlingen van de basisschool deden 
eindexamen, ook één O level student. 
Verder slaagde Brian voor de 
kappersopleiding, kreeg Morrison het 
diploma inkoop en logistiek uitgereikt en 
behaalde Rachel het diploma business 
administratie.  

 

      

 

Brian 

Het sociaal jaarverslag 2016 van The LindA Foundation in Uganda staat op de website. U vindt 
daarin ook het gerealiseerde werkplan 2016 inclusief uitgegeven bedragen en het voorgestelde 
werkplan 2017 met de gebudgetteerde bedragen. U vindt het onder: verslagen. 
 
Mocht u vragen hebben of een uitgebreider financieel jaarverslag wensen te ontvangen, dan 
kunt u contact opnemen met het secretariaat. 
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House of Grace begint na al die jaren 
wachten op de elektriciteitsmaatschappij 
aardig in verval te raken. Zo zijn we, zoals 
in de vorige brief al vermeld, begonnen 
met het nieuwe onderkomen van de 
jongens. Dat is nu af. 
 
In de grote vakantie, hier in december en 
januari, zal hoogstwaarschijnlijk het 
meisjeshuis herbouwd gaan worden. 
 

Het nieuwe jongenshuis 
 
En toen viel de muur uit het meisjestoilet. Dat was een regelrechte ramp, dat begrijpt u.  
Dus: werk aan de winkel en ook het nieuwe meisjestoilet plus 2 douches is zo goed als klaar. Ze 
gebruiken het al. 
      

 

 

 

 

 

 

Het nieuwe meisjestoilet en douches  

In Uganda worden heel veel kinderen geboren. Gemiddeld heeft een vrouw 6-7 kinderen 
tijdens haar leven. 75% van de bevolking is onder de 30 jaar, 57 % onder de 18 jaar. 
Dit zijn cijfers om van te schrikken. 
Er wordt door de Verenigde Naties en andere instanties opgeroepen om meer geld te geven 
voor educatie en verzorging van al die kinderen, eveneens is er een roep om meer dokters, 
verpleegkundigen en vroedvrouwen om  voor de moeders en hun baby’s te kunnen zorgen. 
Een nobel streven en hard nodig. 
Echter, zou het niet zinvoller zijn de meisjes vanaf de basisschool voorlichting te geven? Nu is 
het nog zo, dat, alhoewel de meisjes nu naar school kunnen gaan en een opleiding krijgen, ze 
toch onmiddellijk daarna een baby willen.  
De tijden zijn veranderd, ze kunnen die baby niet meer naar moeder, tante, oma brengen en 
verder gaan met hun studie, baan. Nee, ze moeten nu zelf voor die kinderen zorgen. En dat 
betekent dus: geen toekomst meer. Daar komen ze dan te laat achter. 
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Ik zou graag zien dat er mensen zouden worden opgeleid om de jonge vrouwen van Uganda uit 
te leggen dat ze onverstandig bezig zijn. Dat zoveel baby’s armoede in de hand werkt. Dat je 
baby’s ook later nog kunt krijgen, als je eind twintig bent of zo. En dan geen 6 of 7. 
 
Ik vertrek binnenkort weer naar Uganda, om daar met de 
kinderen gezellig Kerst te vieren. Er zal weer een schaap geslacht 
worden, er zullen weer cadeautjes onder de boom liggen. Ik kijk 
er echt naar uit, Kerst in de zon.  
Deze Kerstvieringen en Oud en Nieuw is een echte traditie 
geworden voor House of Grace. Ze zijn er mee opgegroeid.  
 
En dat alles dankzij U! Zonder uw trouwe en gulle giften zou dit 
alles niet mogelijk zijn, zou hun leven er zo volkomen anders 
uitzien. Namens hen ben ik U heel erg dankbaar.  
 
Wij wensen u een heel erg fijne kersttijd en een gelukkig en gezond nieuw jaar toe. 
 
Het bestuur van Het LindA Project.  
Jozina van Eerdenburg – voorzitter/secretaris 
Karin Somberg – penningmeester 
Het team in Lira, Uganda.  
Patrick, Morris, Morrison, Augustine, Janet, Susan.  
De kinderen. 

 
Het LindA Project (Licht in dynamisch Africa) 

Verzorging en onderwijs voor weeskinderen in  
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