april 2020
In deze nieuwsbrief vindt u het verslag van het bezoek dat ons bestuurslid Anja in februari aan
Oeganda heeft gebracht. Zij beschrijft hierin ook hoe het bestuur van de Joanne Foundation bezig is
zich te oriënteren op de toekomst en op het zelfvoorzienend worden onze projecten in Ndegeya.
Verder ook informatie over de maatregelen die in Oeganda zijn getroffen om de verspreiding van het
Covid-19 virus tegen te gaan en de gevolgen hiervan voor de lokale bevolking.

Verslag van het werkbezoek van Anja in februari
Dit jaar vertrok ik, samen met Jacques, op 5 februari naar Oeganda voor ons werkbezoek.
Onze speciale missie voor dit jaar was het in gang zetten van een gezamenlijk denkproces, richting
het zelfvoorzienend worden van ons team in Oeganda en van alle activiteiten die we daar
gezamenlijk realiseren.
Deze activiteiten staan in Oeganda geregistreerd onder de naam Starproject, waar Apollo de
projectleider van is. Zo is alles veilig geborgd, want in Oeganda heeft een Nederlandse stichting zoals
de Joanne Foundation geen enkele formele status.
Afgelopen winter hebben wij, als bestuursleden van de Joanne Foundation een workshop gevolgd bij
de Wilde Ganzen over het onderwerp ‘zelfvoorzienend zijn’ en alles wat daar mee samenhangt. Onze
stip op de horizon is een zelfstandig functionerend Starproject, waarvan de Joanne Foundation één
van de sponsoren is. Een proces dat tijd nodig heeft en waar we nu de aftrap voor hebben gegeven.
Tijdens die workshop van Wilde Ganzen hoorden we ook over het bestaan van de Change the Game
Academy. Een training die Wilde Ganzen organiseert met lokale partners voor mensen over de hele
wereld, om zelf fondsen te werven in eigen land en op
te komen voor hun rechten. Ook wordt geleerd zelf
beleid te gaan ontwikkelen. Zo start er dit jaar ook een
training in Kampala, de hoofdstad van Oeganda.
Op www.changethegameacademy.org kunt u meer
lezen over deze training. Apollo en Jane gaan die
driedaagse training volgen.
We hebben over dit onderwerp heel wat uren samen
met Apollo en Jane gesproken, we hebben ideeën
uitgewisseld, afwegingen gemaakt en elkaars
standpunten verkend.
Voor Apollo als projectleider de flinke taak om er voor te
zorgen dat de hele gemeenschap van Ndegeya echt bij
het project betrokken raakt, dat men gaat beseffen dat
iedereen een deel van de oplossing is!
De hamvraag zal zijn: ’wat hebben de inwoners van
Ndegeya nodig om zelfvoorzienend te worden’ ?

Naast deze grote zaken zijn we ook weer heel praktisch aan de slag gegaan:
*De kliniek draait sinds kort en voldoet
ondertussen aan alle criteria die door de
Oegandese inspectie van gezondheid gesteld
worden.
De bevolking van Ndegeya is blij dat er nu dichtbij
medische zorg aanwezig is.
De patiënten druppelen binnen…..

*We hebben de school voor dove en slechthorende kinderen
bezocht, waar we met eigen ogen hebben kunnen zien hoe goed de
sponsoring van materialen voor het invullen van de beroepsgerichte
vakken heeft uitgepakt…..
De leerlingen en leerkrachten zijn enthousiast.

*Ook hebben we Smiling Hearts bezocht, een project voor jongeren
vanaf 16 jaar met een beperking, en we hebben kennisgemaakt met
Hellen, die op hartverwarmende wijze de zorg draagt voor deze
jongeren die door hun beperking in de Oegandese maatschappij
geen enkele kans hebben.
Hellen kijkt naar de dingen waar ze goed in zijn en
probeert die vaardigheden te versterken. Denk
aan kleding naaien, schilderen en souvenirs
maken, of in bouwbedrijf leren werken.
Akilamu, een dove jongen die in ons programma is
opgenomen, zal binnenkort definitief een plaats
vinden bij Smiling Hearts.

*Rehema, het meisje dat eind 2016 op ons pad kwam, toen
zwaar ondervoed en behoorlijk achter in haar ontwikkeling, is
helemaal opgebloeid dankzij goede voeding en alle liefde, zorg
en begeleiding die ze van Jane heeft gekregen. Zij is één van de
kinderen die drie dagen per week Joanne’s Children Corner
heeft bezocht.
Ze heeft zo’n goede ontwikkeling doorgemaakt dat ze nu zelfs
naar school kan.
Jane heeft met zorg een school uitgekozen, en daar gaat
ze……….met haar schooltas op de rug op weg naar school!

*Joanne’s Library & Reading Club wordt nog steeds door veel
kinderen bezocht op zondagmiddag. Tijdens de lange
schoolvakanties komen er dagelijks wel 60 kinderen.
Innocent had behoefte aan nieuwe boeken en een soort
werkbladen.
We zijn samen met Innocent naar de plaatselijke boekwinkel gegaan
en voor iedere leeftijdscategorie hebben we Joanne’s Library &
Reading Club van een flinke stapel kunnen voorzien.

* We hebben ook weer een
dag meegewerkt in
Joanne’s Children Corner,
geweldig om te zien hoe de
kinderen zich in een jaar
ontwikkeld hebben:
Rehema gaat nu dus naar
school, Charity is vrolijker,
meer ontspannen en heeft
meer aandacht voor haar omgeving. Zo ook Diana, die zich
opmerkelijk beter en soepeler beweegt.
De gezondheid van Yiga laat helaas te wensen over, het
syndroom waar hij aan lijdt veroorzaakt veel hoofdpijn en
vermoeidheid. In Entebbe is een kliniek waar men mogelijk
nog wat voor Yiga kan betekenen. Apollo zal binnenkort met
hem naar dat ziekenhuis gaan, zodat hij onderzocht kan
worden.

*We hebben ook een paar latrines en waterpompen bekeken. Alles staat er prima onderhouden bij!

* We hebben het stuk grond bekeken dat aangekocht is om er in de toekomst een shelter, een
kleinschalige opvang, op te bouwen. Er staan nu nog allerlei gewassen op die door Jane verzorgd
worden en waarmee de nodige monden gevoed kunnen worden.
Na goed overleg hebben we besloten om de plannen voor de bouw van de shelter nog even in de
ijskast te zetten. Eerst moet de kliniek zichzelf financieel kunnen bedruipen.
Daarna is te zijner tijd de shelter aan de beurt.

En zo vloog de tijd die we in Oeganda doorgebracht hebben voorbij en voordat we het wisten zaten
we al weer in het vliegtuig op weg naar Schiphol. Het was 1 maart 2020 en we hadden we nog geen
enkel vermoeden van een ophanden zijn de corona crisis.
Inmiddels zitten we er midden in…….

Het coronavirus treft ook Oeganda
Het coronavirus houdt de hele wereld in zijn greep en
ook in Oeganda maakt men zich grote zorgen. De
regering heeft bijzonder strenge voorzorgsmaatregelen
genomen en het land is in lockdown.
Het openbare leven ligt volledig stil: kerken en scholen
zijn gesloten, grenzen zijn dicht, je kan geen gebruik
meer maken van het openbaar vervoer en je mag zelfs
met je eigen auto de weg niet meer op.
Alleen geregistreerde auto’s van ziekenhuizen hebben
toestemming. De straten liggen er verlaten bij. De Oegandezen volgen de regels goed op. Je merkt
dat de mensen erg bang zijn, ook omdat de overheid naleving van de strenge regels met harde hand
controleert. De politie en het leger surveilleren intensief en ze treden heel hard op wanneer mensen
de regels overtreden.
De meeste inwoners van Ndegeya hebben geen toegang tot het nieuws of social media en zijn dus
niet goed op de hoogte van wat er aan de hand is. Daarom heeft Apollo in het Engels en in het
Luganda een samenvatting gemaakt van de maatregelen en deze op verschillende plaatsen in de
dorpskernen opgehangen.

Het zorgsysteem in Oeganda is overbelast. De vraag is niet eens óf er straks genoeg IC-bedden zijn….
Die zijn er, met name in de ziekenhuizen op het platteland, gewoon niet. Er is een groot tekort aan
beschermende kleding en beademingsapparaten en in veel gevallen ontbreken die volledig in de
kleinere klinieken. Helaas beschikt ook onze kliniek niet over die apparatuur. Verder maakt men zich
ook grote zorgen omdat er in april altijd een grote uitbraak van malaria is. Dat, in combinatie met het
coronavirus, maakt dat de situatie erg zorgelijk is.
Iedereen met een baan is naar huis gestuurd en heeft geen inkomen meer. Net als in andere
Afrikaanse landen verdienen veel mensen geld in de informele economie, door bijvoorbeeld op straat

spullen te verkopen, zodat ze 's avonds kunnen eten. Dat kan nu niet. De scholen zijn dicht, dus de
kinderen die normaal gesproken op school wonen en daar hun maaltijden krijgen, zijn nu thuis, waar
nu veel meer monden gevoed worden.

De prijzen in de winkels zijn verdrievoudigd, de nood is hoog en men lijdt honger.
Helaas biedt de Oegandese overheid weinig hulp. De regering heeft aangekondigd dat voedselhulp
uitsluitend door de overheid mag plaatsvinden, waarbij de nadruk ligt op hulp voor de mensen in de
hoofdstad Kampala.
De mensen op het platteland krijgen dus niets. We hebben aan Apollo voorgesteld dat de Joanne
Foundation de mensen van Ndegeya zou helpen met voedselpakketten, maar dat is dus niet
toegestaan. Apollo heeft dit met de lokale autoriteiten besproken, maar helaas gaan zij niet akkoord,
omdat de overheid de voedselverdeling in eigen hand wil houden. Apollo en Jane zouden in grote
problemen kunnen komen wanneer zij wél voedsel gaan uitdelen.
We hebben nu afgesproken de hulp anders te organiseren en geld beschikbaar te stellen, zodat de
mensen zelf wat eten kunnen kopen.
We hebben €1000 overgemaakt. Tachtig gezinnen krijgen een bedrag van gemiddeld €12 om wat
bonen en rijst te kopen.
Het is een druppel op een gloeiende plaat en we weten niet hoe lang dit gaat duren, maar niets doen
is voor ons geen optie!

Wilt u ons helpen de mensen van Ndegeya door deze moeilijke tijd te helpen?
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

