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In deze tijd van de Corona-pandemie maken mensen over de hele wereld een moeilijke periode door.
In de verschillende landen zijn ook de problemen verschillend en we vertelden in de vorige
Nieuwsbrief al hoe ingrijpend de volledige lockdown in Oeganda was. In deze Nieuwsbrief gaan we
daar nog wat dieper op in, en ook vindt u informatie over bijvoorbeeld de kliniek en over een klein
jongetje dat we in onze ondersteuning hebben opgenomen.
We zijn blij u weer te kunnen vertellen hoeveel we dankzij u hebben kunnen betekenen!

Hongersnood en spanningen
Oeganda is nog steeds volledig in de greep van Corona. Tijdens de totale lockdown waren er zeer
strenge maatregelen, en op de overtreding daarvan stonden uitermate strenge straffen. Doordat er
huiveringwekkende straffen zijn uitgedeeld is de angst heel groot. Er is nu heel voorzichtig enige
versoepeling, maar er is nog steeds heel weinig ruimte. De meeste mensen zijn nog steeds thuis,
bedrijven en scholen zijn nog gesloten.
Dat betekent dat ook de kinderen allemaal
thuis zijn. Zij moeten allemaal gevoed
worden, maar er is geen geld voor voedsel.
De mensen zijn banger voor hongersnood
dan voor Corona.
Door het gebrek aan eten treedt er op allerlei
manieren ontwrichting in gezinnen op.
Zo zijn er gevallen van suïcide, zoals een moeder die het niet meer kon aanzien dat haar kinderen
honger leden. Huiselijk geweld is door de spanningen toegenomen. Een jongen die nog iets te eten
vond en dat opat, werd door vader in elkaar geslagen omdat het eten voor het hele gezin bestemd
was. De jongen kon gelukkig in de kliniek behandeld worden, maar dit soort gevallen is natuurlijk
uitermate schrijnend.

Mooie giften
In de vorige Nieuwbrief hebben we u om hulp gevraagd om de bevolking van Ndegeya door deze
moeilijke periode heen te helpen. We hebben een overweldigend aantal reacties gekregen, zowel
van particulieren als van bijvoorbeeld kerken. Met de giften hebben we iedere week ruim 125
gezinnen geld voor voedsel kunnen geven! Dat is een prachtig resultaat. Hiervoor onze grote dank!

Voor Apollo en Jane was het niet eenvoudig om deze hulp praktisch vorm te geven. Alle giften (geld
en voedsel) moesten eigenlijk ingeleverd worden, waarna de overheid voor verspreiding zou zorgen.
Zelf verspreiden zou tot gevangenisstraf leiden. Maar het was duidelijk dat er nogal wat ambtenaren
waren die de giften in eigen zak staken, en ook bleek dat geld en voedsel waarschijnlijk niet naar
Ndegeya maar vooral naar Kampala zouden gaan.
Apollo en Kakande, de verpleegkundige, hebben dit als volgt opgelost: ze legden samen
huisbezoeken af, waarbij Kakande bij iemand een medisch onderzoek deed (bloeddruk opnemen,
luisteren naar de longen) en Apollo dan stiekem geld gaf, zodat de mensen zelf eten konden gaan
kopen. Dit deden ze iedere week.
Vele kilometers hebben ze hiervoor gelopen, en
steeds troffen ze heel blije en dankbaar mensen.
Op deze manier zijn veel mensen gered van de
hongersnood.
Creativiteit in tijden van nood, om elkaar te
redden…

Er zit nog geld in het voedselpotje, maar we willen
langzamerhand deze ondersteuning afbouwen, in de
hoop dat mensen langzaamaan weer zelf voor hun
eten kunnen gaan zorgen.
Een mooi voorbeeld hiervan is Jennifer (de moeder
van Brenda, Joanitah, Jireh en Daniël): zij heeft een
groentetuin aangelegd, waardoor ze enerzijds haar
kinderen te eten kan geven en anderzijds ook
producten kan verkopen.

Bijzondere donatie
De Joanne Foundation is blij met elke gift, van welke omvang ook. Onlangs kregen we een donatie
die zo ruim was, dat we contact hebben opgenomen met de gever, om te bespreken welke
bestemming we eraan zouden geven. We hebben afgesproken hiermee zowel voor de korte als voor
de lange termijn ondersteuning te bieden.
Een deel van het geld hebben we ingezet voor de voedselhulp, en met de rest wilden we nog een
waterpomp en drie latrines realiseren. Dat is nog steeds hard nodig voor de bewoners.
De bouwvakkers zijn direct aan de slag gegaan, blij dat ze weer kunnen werken en dus een inkomen
kunnen verdienen.
Inmiddels is er weer een waterpomp geplaatst in een van de kernen van Ndegeya en kunnen de
mensen daar nu beschikken over schoon water.
Ook is de eerste van de drie geplande latrines klaar en door een familie in gebruik genomen.

De oude en de nieuwe situatie

Vervoer
In Oeganda hebben de bewoners meestal geen eigen vervoersmiddelen en maken normaal
gesproken voornamelijk gebruik van bussen, taxi’s en brommertaxi’s. Deze mochten de afgelopen
twee maanden niet rijden, dus mensen moesten overal lopend naartoe. Voedsel proberen te kopen,
naar de kliniek, overal legden ze te voet grote afstanden voor af. Er reden alleen auto’s met speciale
autorisaties, bijvoorbeeld van ziekenhuizen. Sinds kort mogen er weer bussen rijden, maar de
passagierscapaciteit is om afstand te kunnen houden gehalveerd. De passagiers moeten nu vanwege
de hoge kosten twee keer zoveel betalen, maar zonder inkomen is dat onhaalbaar.
De meeste mensen zijn dus ook daardoor volledig aan huis gebonden.

De kliniek
Het gebrek aan middelen om te reizen betekent ook dat mensen niet naar ziekenhuizen in Masaka
kunnen. Daardoor komen ze vaker naar onze kliniek dan anders het geval zou zijn geweest.
Ook het toegenomen huiselijk geweld betekent extra bezoeken aan de kliniek.
De kliniek is nu een half jaar open; wat zijn we blij dat we hiermee nog meer in een behoefte kunnen
voorzien dan we aanvankelijk al dachten.
Verpleegkundige Kakande is vijf dagen per week
aanwezig en twee dagen per week is dokter Bobic
aan het werk in de kliniek.
Omdat de scholen allemaal gesloten zijn, kon ook de
bijna afgestudeerde verpleegkundige Michael
tijdelijk niet verder met de afronding van zijn studie
en is hij afgelopen tijd full time ingezet om te
assisteren in de kliniek.

Allon
Een van de aandachtsgebieden van de Joanne Foundation is de
zorg voor kinderen met een beperking. Kort geleden hebben we
besloten Allon in ons programma op te nemen. Allon is een
jongetje van 5 jaar met een ernstige lichamelijke beperking. Vader
heeft het gezin direct na de geboorte van Allon verlaten, met de
mededeling dat in zijn familie geen gehandicapte kinderen
geboren worden en dat dit kind dus niet van hem is. Moeder heeft
zich nog een paar maanden om Allon bekommerd, maar is toen
met de noorderzon vertrokken en heeft hem bij oma
achtergelaten. Allons oma is lief en goedwillend en doet haar best
voor Allon, die helemaal niets kan (niet lopen, niet zitten, niet
praten…).
Oma heeft geen inkomen, doet haar best voor voeding, maar voor
medische zorg is niets beschikbaar. De Joanne Foundation wil deze
oma graag ondersteunen in haar liefdevolle zorg voor Allon.

We willen ook graag weten in hoeverre Allon, met
therapie en training, in staat gebracht zou kunnen
worden toch zelf te zitten en bijvoorbeeld te eten. Zijn
oma is nu erg zwaar belast. Bovendien zou het mooi
zijn als hij naar Joanne’s Children Corner zou kunnen,
om te spelen met andere kinderen, te zien wat zij doen
en misschien muziek met ze te maken of te zingen.
Jane zal filmpjes maken van Allon, om zijn manier van
bewegen te analyseren. Fysiotherapeut Emma zal
vervolgens instructiefilmpjes maken voor oefeningen
die oma en Jane met hem zouden kunnen doen.
Misschien kan hij zo toch een vooruitgang maken die
zowel zijn oma als hemzelf helpt. Het zal geduld
vragen, maar het is het proberen waard.

Samenstelling bestuur
Eind januari heeft Peter aangegeven te willen stoppen met zijn werkzaamheden voor het bestuur en
in april gaf Brecht aan ook uit het bestuur te willen stappen. Wij hebben respect voor hun besluit,
maar we betreuren het zeer.
We zijn hen allebei dankbaar voor hun grote inzet, hun verfrissende ideeën en voor de plezierige
manier waarop we hebben samengewerkt.
Zij schrijven:
Wij hebben 2 jaar met veel plezier zitting genomen in het bestuur van de Joanne Foundation. De
enorme inzet hier in combinatie met de korte lijntjes met het bestuur in Uganda maakt dat we echt
het verschil hebben kunnen maken met kleinschalige projecten en beperkte middelen. We zijn onder
de indruk van de betrokkenheid en liefde die mensen tonen voor de Joanne Foundation.
Als bestuursleden hebben we gemerkt dat er veel afstemming nodig is om het werk aldaar te kunnen
doen. Wat gaan we doen, welke strategie hanteren we als bestuur en welke gevolgen heeft dat?
Deze afstemming is niet altijd gemakkelijk en vergt veelvuldig overleg.
Door de toenemende druk in o.a. ons privéleven merkte we dat er te weinig tijd was voor de Joanne
Foundation.
Het was geen gemakkelijke keuze, maar zonder volledige inzet doen we de foundation en onszelf te
kort.
Om die reden hebben we besloten te stoppen als bestuursleden.
Wij kijken met een heel goed gevoel terug op de afgelopen twee jaar en wensen de overige
bestuursleden succes met het prachtige werk dat ze daar doen!
Brecht en Peter
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 0146176472 t.n.v. Joanne Foundation te Aalten

