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Een kind heeft het recht om kind te zijn!
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Beste vrienden en andere geïnteresseerden,
Hier zijn we weer met het laatste nieuws uit Lira, Noord-Oeganda.
Goed nieuws: ik kon Lira bezoeken van 20 november tot 14 december, dus ik ben net
terug. Het was zo geweldig om iedereen na 21 maanden weer te zien.
Ik vond alles in orde, kinderen waren gezond en gelukkig.
Mijn komst kwam als een grote verrassing, ik had ze niet verteld dat ik zou komen. Dus
je kunt je de opwinding en de blijdschap voorstellen.
De reis verliep erg goed, al is het in Corona tijd een hoop gedoe om te reizen.
Sinds Lira een stad is geworden, zijn er veel verbeteringen aangebracht met betrekking
tot infrastructuur en gebouwen. Het begint ergens op te lijken!
Er is de laatste tijd veel onveiligheid in Oeganda. Verschillende bomaanslagen vonden
plaats, meestal in de omgeving van Kampala, waarbij mensen gewond raakten en
mensen om het leven kwamen, wat veel angst bij de bevolking inboezemde. De
avondklok is nog steeds van kracht en er is overal politie.

Isaac en Joshua ontwerpen papieren dieren
Laatste Corona nieuws uit Oeganda: alle scholen gaan vanaf 10 januari 2022 weer
open. Onder de voorwaarde dat iedereen gevaccineerd is. Mensen vragen zich af wie er
dan naar school gaat, aangezien er bijna geen leerlingen zijn gevaccineerd. Hetzelfde
geldt voor de leraren. En na 20 maanden zonder loon hebben veel leraren een andere
manier van leven gevonden en keren ze niet meer terug naar hun lerarenberoep.

Sarah is geslaagd voor haar O level examens
(MAVO) en is aangenomen door Lira Town College
voor haar A-levels. (HAVO).
Lamech en Kizito konden eind november terug naar
hun technische school. Isaac en Jimmy deden hun
technische schoolexamens, resultaten zijn nog in
afwachting.
Bonnie Olwit studeerde af voor zijn Bachelor of
Finance and Accounting, maar transcriptie is nog
steeds in behandeling. Hij werkt voorlopig bij ons op
kantoor.
Betty Adongo heeft eindelijk een baan kunnen
vinden bij het meteorologisch instituut, maar de
eerste 6 maanden betalen ze haar slechts 75 euro
per maand, wat absoluut niet genoeg is om van te
leven. De huur voor haar kamer is al 60 euro per
maand. Alle andere leerlingen zitten nog thuis,
wachtend op de heropening van de scholen.
Sarah strijkt op de Lira manier

Yubo op de bank

Finah, Sarah en kat Tray

We kochten een nieuwe koelkast voor House of
Hope, omdat de oude niet meer functioneerde.
De kinderen plantten veel maïs. Het was een van de
activiteiten die ze deden om hen bezig te houden
tijdens deze eeuwige lockdown. Ze houden ervan om
het te roosteren.
Ik had kleurboeken meegenomen en iedereen ging
kleuren. Ik merkte een grote verbetering in deze
activiteit, ze creëerden absoluut prachtige
ontwerpen.
Terwijl ik daar was, vierden we een soort vroege
kerst. Het geschenk gevende deel ervan.
Ik had een koffer vol cadeautjes meegenomen. En
kleding, schoenen, matrassen, netten, werden
gekocht.
We waarderen iedereen die ons steunt, het betekent
veel voor de kinderen, moge God U zegenen.
Op onze website vindt u ons sociaal jaarverslag.

Jonathan aan het kleuren

Janet, Finah, Sarah, Morrison, Yubo, Ivan, Joshua, Gad, Bonnie, Jonathan en ik.

Nu weer een jaar ten einde loopt, wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om u,
namens iedereen bij Het LindA Project, een heel gezegend kerstfeest en een
gelukkig en vredig nieuwjaar te wensen. Moge de harmonie en de geest van de
feestdagen uw huis vullen met liefde en vrede.
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