Februari 2020
Onze eerste Nieuwsbrief van 2020!
We zijn heel blij dat we steeds weer een bijdrage kunnen leveren aan de toekomst van de mensen in
Ndegeya. In het najaar is de familie Te Kiefte weer bij hen geweest (u leest hun verslag in deze
Nieuwsbrief) en deze maand is ons bestuurslid Anja met haar man Jacques op bezoek in Ndegeya.
En u als donateurs en geïnteresseerden maakt steeds weer duidelijk dat je niet naar Oeganda hoeft
te gaan om bij te dragen.
Wat een initiatieven worden er ontplooid! Onze dankbaarheid kent letterlijk geen grenzen.

Kerstpakketten
Het is inmiddels een waardevolle traditie: met Kerst ontvangen arme gezinnen een mooi, voedzaam
kerstpakket. Ook afgelopen december was dat weer het geval. Dertig gezinnen werden de dag voor
Kerst door Apollo en Jane verblijd met een stronk matoke (kookbananen), een grote levende kip en
een zak rijst. Meestal konden buren of familieleden ook nog mee-eten, dus veel mensen hebben hier
weer plezier van gehad. Het is geen kleinigheid om zware trossen bananen en levende kippen te
vervoeren door de bush, maar met de hulp van een pick-up-truck en helpende handen is het weer
uitstekend gelukt!

Beroepsgerichte vakken op de school voor Special Needs
Sara, de directrice van de dovenschool, werkt vanuit een grote passie en met veel visie op haar
school voor dove kinderen. Vanuit de wetenschap dat kinderen met een beperking in Oeganda geen
kansen hebben, vindt zij het van belang om hen zo goed mogelijk toe te rusten voor hun toekomst.
Ook dove kinderen hebben handen die prachtige dingen kunnen maken! Daarom vindt zij het van
groot belang dat de kinderen naast de theoretische vakken ook beroepsgerichte vakken onderwezen
krijgen, zodat ze hun eigen inkomsten kunnen verwerven.
De school gaf al wel beroepsgerichte vakken als breien en naaien, maar het nodige materiaal ontbrak
en de machines waren stuk.

Als Joanne Foundation hebben wij de school geholpen door de naai- en
breimachines te laten repareren en materialen aan te schaffen voor de
vakken die de school erbij heeft ontwikkeld: haarverzorging, kooklessen en
handvaardigheidslessen waarin de leerlingen bijvoorbeeld tasjes maken die
ze verkopen, en waarvan de opbrengst gebruikt wordt om weer nieuwe
materialen aan te schaffen.

En wat vindt u van deze mooie win-winsituatie? In de breilessen leren de kinderen truien te breien,
die onderdeel zijn van het schooluniform. De ouders kunnen deze truien tegen een zacht prijsje
kopen, en de kinderen gaan er vanzelf zuinig mee om omdat ze ze zelf gebreid hebben!
Met ingang van februari verzorgt de school al deze lessen, die evenzoveel nieuwe kansen betekenen
voor deze kinderen.

Goed nieuws: gezinsuitbreiding !
Grace en Phionah, hartsvriendinnen van Joanne, die altijd bij haar waren als ze
in Oeganda was. Twee jonge moeders, die volop van de ontwikkeling van hun
gezin genieten. Grace is in oktober bevallen van haar tweede kind, met de
mooie naam Joanna. Joanna is het zusje van Bennett, die heel blij met haar is.
In december liet Phionah weten zwanger te zijn van haar tweede kind, dat in
juli verwacht wordt. We zien ernaar uit!

Yiga
In onze vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de zorgen die we hebben om Yiga. Zijn
klachten verergerden en hij voelde zich veel minder fit.
In januari zijn Apollo en Jane met hem naar een ziekenhuis in Zuidwest-Oeganda, Kyotera, geweest.

Daar is hij gezien door Amerikaanse artsen, die bij hem het Beare Stevenson
Syndroom hebben vastgesteld. Dit is een aangeboren aandoening die heel veel
klachten veroorzaakt en niet te verhelpen is.
Yiga is hiermee eigenlijk al relatief oud geworden, want de meeste kinderen
overlijden op jonge leeftijd. Genezing is niet mogelijk, verlichting hopelijk wel.
Daarom gaan Apollo en Jane binnenkort met hem naar een ziekenhuis in
Entebbe, om afspraken te maken die moeten leiden tot minder druk in het
hoofd, minder pijn en een fitter gevoel, zodat de vrolijke Yiga weer een beetje
terugkomt.

De kliniek: licentie verworven!
De officiële registratie van de kliniek ging niet
zonder slag of stoot. De
Gezondheidsinspectie had een lange lijst
voorwaarden, waaraan de kliniek in eerste
instantie nog niet helemaal voldeed. Apollo
heeft alles in het werk gesteld om de
optimale situatie te bewerkstelligen. Het
benodigde meubilair (tafels, stoelen, kasten)
is aangeschaft volgens de eisen, medische
instrumenten zoals een stethoscoop zijn
aangeschaft, er zijn verwijsbordjes langs de
toegangswegen gezet.
Ook het ingewikkeldste is gelukt, namelijk het verbinden van een officiële arts aan de kliniek. Een
arts-assistent van een nabijgelegen ziekenhuis komt voor één dag per week in de kliniek werken.
Deze legt ook formeel verantwoording af aan de overheid.
Toen dit alles geregeld was, is de Health Inspector gekomen voor een laatste controle, die hem
overtuigde van de kwaliteit, en daarmee is de licentie een feit! De kliniek is dus nu officieel van start
gegaan.
Anderhalf jaar geleden zagen we een
braakliggend stuk grond, nu is de
kliniek in bedrijf....!

Acties en donaties
De Joanne Foundation verheugt zich al heel lang in veel trouwe donateurs en ruimhartige bijdragen.
De afgelopen maanden zijn we in toenemende mate verrast door mensen die leuke acties bedenken
om bijdragen te genereren. Het gaat daarbij om enorm leuke, en erg veel, activiteiten! Van kleine,

persoonlijke, tot grotere, zoals een benefietconcert of een collecte in een kerk. Dit is
hartverwarmend!
Een greep uit de verschillende acties en bijzondere donaties van de laatste vier maanden:
Er zijn twee leuke benefietconcerten georganiseerd, door de bands JJETT en DIEMM en door de
accordeonvereniging Con Forza en tijdens een bijeenkomst van de PCOB in Oldenzaal werd er een
spontane collecte georganiseerd voor het werk van de Joanne Foundation.

We hebben in de laatste vier maanden van veel kerken een bijdrage mogen ontvangen, zoals van de
kerk uit Klundert, Nieuwland, Nunspeet, Markelo, Neede, Bredevoort en van de Anglican Church
Twente. Soms van een collecte, maar ook vaak een gift van de diaconie.
De jaarlijkse speculaasactie van bakker Kuipers en de leerlingen van Schaersvoorde was weer een
groot succes. Verder waren er verschillende kerstacties waarvan (een deel van) de opbrengst voor
onze stichting was, nl. de kerstactie van Estinea, de gemeente Aalten en van project ’t Pass van ’s
Heerenloo. Ook hebben we behalve een legaat, ook mooie giften mogen ontvangen van
MondiAalten, van de DorTon Foundation en van de inmiddels gesloten Wereldwinkel in Winterswijk.
Van Intratuin Bredevoort kregen we groentezaden en van Primera Ulft hebben we mooie
schoolspullen gekregen.
Tot slot nog een mooie actie van Hester Schoppert, een van onze sponsoren. Zij heeft zo’n tien jaar
geleden een boekje geschreven, maar daar was een flinke stapel nog niet van verkocht. Zij heeft deze
boekjes verkocht aan haar collega’s van de kamer van Koophandel voor een euro per stuk en dat
leverde het mooie bedrag op van 1184 euro!
De afgelopen maanden heeft dit alles een mooi bedrag opgeleverd, waarmee we weer veel nieuwe
dingen kunnen opzetten in Ndegeya. Duizend maal dank!

Verslag bezoek Derk Jan en Christien te Kiefte
Derk Jan en Christien brachten in oktober 2019 weer een bezoek aan Ndegeya, Oeganda. Zij stuurden
ons het volgende verslag:
Opnieuw terug naar de roots van de Joanne Foundation. We zijn in 2017 een oogzorgproject in
Oeganda begonnen, met goede ondersteuning van de lieve mensen van de Joanne Foundation ter
plekke.

Allereerst willen wij de Joanne Foundation bedanken voor deze samenwerking en een compliment
maken over de mooie kliniek die er onlangs in Ndegeya voor en door de bevolking is neergezet. Hier
kunnen de patiënten deskundig geholpen gaan worden.
Twee jaar geleden hebben we ons op de ouderen gericht en nu was ons doel om de ogen van de
kinderen op te meten. Hiervoor zijn we bijna 3 weken in Oeganda geweest en hebben dagelijks veel
kinderen gescreend, in totaal ruim 1000 kids.

Wanneer hieruit naar voren kwam dat ze nagemeten moesten worden, werd dit door Derk-Jan
gedaan. In het totaal zijn er 500 echte oogmetingen gedaan.
Uiteindelijk moesten er voor 135 kinderen brillen worden gemaakt. Deze zijn inmiddels door ons, in
Dinxperlo, klaargemaakt. Een deel van de brillen is al door netwerken via Facebook afgeleverd bij de
kinderen, door Michael.
Hij is de man die voor ons het oogzorgproject in Ndegeya begeleidt.
Bij het bezoek van Anja, bestuurslid van de Joanne Foundation, in februari gaan de laatste brillen
mee. We hopen dat er weer veel blijde gezichten zullen zijn.
Verder hebben we geprobeerd onze werkcontacten uit te breiden met een opticien in Masaka en
hebben we meerdere gesprekken gehad met de oogafdeling van het Masaka Hospital. We willen
uitzoeken of het in de toekomst mogelijk is om oogoperaties daar uit te laten voeren. Ook hebben we
contacten met specialisten die naar Oeganda gaan.
Op dit moment kunnen we nog niets bevestigen.
Er zijn 5 kinderen waarvoor we hopen iets te kunnen gaan betekenen met het mogelijk maken
van een oogoperatie. De ouders van de kinderen kunnen dit niet bekostigen. Wij willen ze daarmee
gaan helpen.

Op verzoek van de Nurse school in Ndegeya, waar Michael studeert, heeft Derk-Jan een gastles over
ogen gegeven. Deze cursus is door hem uitgewerkt en het digitale bestand is daar gebleven.

Wij zijn enorm geholpen door Apollo, Jane, Michael en de leerkrachten van de kinderen. Ook door
onze zoon Gerben die met twee vrienden, Mark & Jeremy, ons ruim anderhalve week heeft vergezeld.
Eerst zouden ze voor de Joanne Foundation hand en span diensten gaan verrichten, helaas viel dit
door de regen letterlijk “in het water”. Uiteindelijk pakte dit voor ons goed uit en hebben we nog een
extra school kunnen bezoeken omdat veel meer screeningen gedaan konden worden dankzij hun hulp.
Voor de dovenschool was de gebarentaal het communicatiemiddel, wat voor ons wel moeilijk was.
Door de ondersteuning en inzet van de lieve directrice Sarah en de leerkrachten, hebben wij ons werk
als enorm dankbaar ervaren.
Op alle scholen werden we op zijn tijd van traditionele rijstdrank, thee, zoetwaren, matoke (bananen)
en rijst met bruine bonen voorzien. Dit alles moest soms met de handen worden gegeten. Dit zorgde
natuurlijk voor enige hilariteit.
Wij hebben deze reis als zeer positief ervaren. We hebben alles mogen en kunnen doen zoals we
vooraf gepland hadden.
Vanuit Dinxperlo gaan we door met de ondersteuning van het oogzorgproject. Michael die hier een
gedeelte van zijn inkomen mee verdient, kan zo voor een deel een eigen bestaan opbouwen. We gaan
voor de operaties, en onderzoeken verder in onze netwerken of de brillen misschien in de toekomst
ook in Oeganda zelf vervaardigd kunnen worden, zodat er weer enkele mensen een baan gaan
krijgen.
Dit alles kunnen we ook verwezenlijken door uw financiële ondersteuning. Zoals bijdrage en collectes
als bij de Paasdienst in Dinxperlo, het Proathuusken, PCOB en donaties in onze collectebus in de zaak.
Verder zullen wij u via onze website informeren, u kunt ons reisverslag nog terugzien
op www.tekieftewaarbenjij.nu Ook zullen we op diverse locaties informatie geven.
Ons motto blijft: WIJ GAAN DOOR!
Derk-Jan & Christien te Kiefte
Te Kiefte Optiek-Optometrie-Oogzorg Dinxperlo

Ook stuurden Gerben, Jeremy en Mark een verslag van hun bezoek: :
Na alle enthousiaste verhalen van Derk-Jan en Christien te Kiefte over hun eye-care programma in
Oeganda, wilde Gerben het allemaal wel eens met eigen ogen zien, wat zijn ouders daar nu precies
voor werk verrichten.
Vanuit deze gedachtegang kwam de vraag bij Mark en Jeremy of zij bereid waren mee te gaan. Zo
geschiedde dat een week na het vertrek richting Oeganda van Derk-Jan en Christien, zij op 10 oktober
2019 vertrokken zijn.
Na een lange vlucht van 13 uur en de eerste overnachting in Entebbe zijn ze met een 4 uur durende
taxirit, met tussenstop bij de evenaar, aangekomen bij Villa Katwe waar zij samen met Derk-Jan en
Christien de rest van hun reis zouden verblijven.

De eerste dagen stonden in het teken van acclimatiseren en de cultuurschok een beetje te boven
komen. Want alles wat we daar gezien hebben, valt met geen mogelijkheid te vergelijken met hoe wij
het in ons kikkerlandje geregeld hebben.
Bij het vertellen van onze ervaring na thuiskomst bleef ook steevast naar voren komen, dat de
ervaringen moeilijk uit te leggen zijn en mensen eigenlijk zelf moeten kijken hoe het daar in het land
reilt en zeilt.
In de anderhalve week daaropvolgend zouden wij verschillende diensten verlenen bij de nieuwe
kliniek van de Joanne Foundation in Ndegeya. Echter door de vele regenval (het was immers het
regenseizoen) konden we door de slechte wegen en bereikbaarheid van de dorpjes hierin weinig
betekenen.
Omdat we ons toch nuttig wilden maken hebben we samen met Derk-Jan en Christien ons ingezet
voor het eye-care programma op een van de lokale scholen. De dankbaarheid van de kinderen op
deze school heeft ons geraakt.

Naast het ondersteunen bij de screening op de scholen zijn we nog een dag met de lokale verpleger
op stap geweest. Samen met de verpleger hebben we verschillende ouderen bezocht op afgelegen
plekken in Ndegeya. Dit was voor ons erg confronterend. De manier waarop de ouderen daar leven is
ronduit schokkend.
Waarbij erg opviel dat waar we ook kwamen we als een soort helden werden onthaald en mensen erg
dankbaar waren met onze komst.
Ook hebben we nog onder begeleiding van de verpleger in opleiding een bezoek gebracht aan het
lokale ziekenhuis. Waarbij je als je de geschiedenis een beetje kent je terug in de tijd ging naar de
jaren 40-45 van de vorige eeuw.
Wat ons in Oeganda opgevallen is, is dat ondanks de beperkte middelen die de mensen daar hebben
ze toch erg gelukkig ogen. Daarnaast hebben we ons ook zeer welkom gevoeld bij de mensen die de
Joanne Foundation daar in Oeganda vertegenwoordigen. Bovenal is Oeganda een mooi groen en
bijzonder land.
Ter afronding van onze reis hebben we nog een safari gemaakt in het nationale Murchison Falls park.
Deze reis was een ervaring om nooit te vergeten.
Gerben te Kiefte, Jeremy Heinrich en Mark Florij

Tot slot
Dank voor uw betrokkenheid bij en uw steun aan het werk van de Joanne
Foundation.
We hopen ook in de komende tijd op uw steun te mogen rekenen, want samen
kunnen we het verschil maken!

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen: info@joannefoundation.nl
Voor meer informatie: www.joannefoundation.nl of op Facebook : “Joanne Foundation”
Bankrekening: NL95RABO 01461.76.472 t.n.v. Joanne Foundation te Aalten

