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Bouw mee aan een
toekomst voor
kinderen in Oeganda

Beste donateur van Help u Hopen,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van 2014.
Op 22 februari van dit jaar bereikte ons het verdrietige bericht dat Nambi zeer
plotseling is overleden aan de gevolgen van een hartstilstand.
Zij is vanaf de start van ons project in 2001 de drijvende motor geweest in
Oeganda en mede door haar doorzettingsvermogen en gedrevenheid is ons
project tot op de dag van vandaag kerngezond!
Er waren veel vragen: hoe nu verder, wie neemt het over in Oeganda, etc.
Soms gaan dingen vanzelf: wij ontvingen een brief van de dochter van Nambi,
Catherine, waarin zij aangaf dat zij als vanzelfsprekend het project had
overgenomen van haar moeder. Zij had altijd goed opgelet en Nambi had haar
er veel over verteld en veel uitgelegd over de gang van zaken. Catherine had
inmiddels alles al uiteengezet in een keurige bijlage bij de brief hoe het met de
kinderen gaat. Het project gaat dus gewoon verder met de 85 kinderen.
In overleg met de diaconie is besloten dat een familielid uit Nigtevecht zijn
familiebezoek in Oeganda zou verlengen om te kijken hoe de stand van zaken
is rondom het project. Dat is gebeurd.
Met Pasen is er voor 85 kinderen 1 kg vlees, 1 kg suiker, 1 kg rijst, 1 staaf zeep
gekocht en uitgedeeld. Een fantastisch cadeau waar
iedereen erg blij mee was. (zie foto voorzijde).

De oude watertank uit 2002 was totaal versleten daarom is er
een nieuwe watertank geïnstalleerd en daar komt weer vers
water uit. Ook is er elektriciteit aangelegd voor het huis van de
leerkrachten.

Met de varkens gaat het goed, ze worden verzorgd door een
aantal jongens en Catherine gaat met de kinderen van het
project maandelijks de varkens bezoeken om te helpen. De
kosten van het varkensbezoek is verrekend in het schoolgeld.

Catherine gaat door met het kookprogramma met kinderen van groep 6 en 7.
De andere kinderen zijn daarvoor nog te klein.
Juf Mariam van school zou de kinderen graag meer leren
handwerken; het vlechten van tassen en matten. Een
goed initiatief waar de kinderen hun hele leven profijt
van hebben. Er is besloten dat Catherine en Daniel nu de
projectcoördinatoren zijn, en meester Joel en juf Mariam
project begeleiders.
In september was er de traditionele straaterij aan de Nieuweweg, het leverde
weer een geweldig bedrag op voor ons project! € 3 ,35
Op 30 november zal er een concert worden georganiseerd met medewerking
van vele professionele musici in onze PKN kerk in Nigtevecht. De opbrengst
hiervan is voor ons project in Oeganda.

Wij zijn heel dankbaar en blij dat we mede door uw financiële bijdrage, de
kinderen van ons project een toekomst kunnen geven!

Wanneer u ons een jaarlijks bedrag hebt toegezegd kunt u in de maand oktober
de afschrijving verwachten.
Wanneer u zelf een bedrag over wilt maken kunt u dat doen op
IBAN rekeningnummer: NL 36 RABO 0343153882 t.n.v. Helpt U hopen.
Uw steun is nog steeds onmisbaar!

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid,
Diaconie Protestantse gemeente Nigtevecht.
Project, Helpt U hopen .

Lerarenwoning

Catherine Nambuule

Knuffelaankoop Zep en Syl
Dhr. E. Rensenbrink
Tel. 0294-254337
Per stuk €

,95 – stuks € 25,00

