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Bouw mee aan een

toekomst voor

kinderen in Oeganda



HELPT U HOPEN
HET IS ALLEMAAL BEGONNEN IN 2000..

De toenmalige diaconie van de Protestantse 

gemeente Nigtevecht, heeft in 2000 het pro-

ject “Helpt u hopen” opgezet. Het doel van het 
project is om aidswezen in Oeganda financieel te 
ondersteunen, zodat zij naar school kunnen gaan. 
Om ze een kans te geven om te leren lezen en 
schrijven. Dankzij de sponsoren is het project een 
groot succes! Het gedoneerde geld komt meteen 
op de juiste plek. In Oeganda is een betrouw-

bare contactpersoon (Catherine) en er zijn twee 
controleurs. Het geld wordt gebruikt voor boeken, 
uniformen, schoolgeld, een maaltijd, pennen, 
schriften en ander lesmateriaal. Voor ons zijn dit 
vanzelfsprekende
items, maar voor deze kinderen is dit niet bereik-

baar.

HET KOST € 85,00 OM 1 KIND NAAR SCHOOL TE 

KUNNEN LATEN GAAN VOOR 1 JAAR.

Het project is gestart met het financieel onderste-

unen van 60 kinderen. Inmiddels zijn dit 85 kinder-
en. Dankzij dit project is er al veel gerealiseerd.

HET BEZOEK VAN CATHERINE EN GODFREY

De projectleidster van ons project “Helpt u 
hopen”, Catherine, en één van de eerste gespon-

sorde kinderen, Godfrey, kwamen samen op 3 
september jl. naar Nigtevecht. Na de teleurstelling 
van vorig jaar, waarbij er geen visum werd ver-
leend, kregen ze nu toestemming te komen, nadat 
er vanuit Nederland bezwaar was aangetekend. 

Het werd een gigantische belevenis, met veel 
indrukken! 

Tijdens de kerkdienst op 9 september jl. heeft 
Catherine uitgelegd wat het project “Helpt u 
hopen” doet, en hoe zij verder invulling aan het 
project wil geven in de toekomst. 

IN HET KORT: 

Catherine vertelde dat zij na het overlijden van 
haar moeder in 2014, in samenspraak met haar 
man, heeft besloten met de kinderen van Kampala
naar Bukulula te verhuizen om voor haar broers 
en zusjes te zorgen èn om ons project voort te 
zetten. Haar man woont in Kampala omdat hij 
daar werkt. Het was geen gemakkelijke beslissing. 

De afstand Bukulula-Kampala is 
110 km. Daarbij is Catherine geen 
lerares van beroep, zij heeft de 
hotelschool gedaan. 
Catherine heeft nu geregeld dat zij 
op dinsdag en donderdag kook- en 
bakles aan onze kinderen geeft. 
Dat geeft deze kinderen een extra 
vaardigheid voor later in hun leven. 
Haar hotelschoolopleiding komt nu 

goed van pas! 
Vorig jaar zijn er, naast schoolgeld, uniformen en 
andere schoolbenodigdheden, met gedoneerd 
geld lokale ovens gemaakt en pannen gekocht. 
Omdat ons project stopt met doneren als de 
weeskinderen de “basisschool” verlaten, en heel 
veel kinderen geen vervolgonderwijs kunnen 

Beste donateur van “Helpt u hopen”,



volgen, kwam Catherine op het praktische idee 
“land- en tuinbouw“ te introduceren. 

De kinderen leren fruit en groente te verbouwen 
en ze wil graag eenden en kalkoenen gaan houd-

en. Dit is een extra curriculum om de kinderen 
economisch “self supporting” te maken. 

Catherine geeft aan dat zij zeer onder de indruk is 
van de Oeganda-groep die in 2010 naar Oeganda 
is gekomen en heeft geholpen met het bouwen 
van de lerarenwoningen. Zij zou graag zien dat 
er een nieuwe groep naar Oeganda komt om te 
helpen met herstelwerkzaamheden van de vlo-

eren in de klaslokalen en te helpen met de bouw 
van hokken voor de eenden en de kalkoenen. 
Zij dankt iedereen heel hartelijk voor alles. 

Godfrey vertelde wat het project “Helpt u hopen” 
voor hem heeft betekend. Hij verloor zijn moeder 
toen hij 3 jaar oud was en zijn vader overleed 
toen hij 5 jaar oud was. Hij werd opgenomen in 
het project “Helpt u hopen” en 
voltooide de basisschool. Via een 
ander project, omdat hij goed 
kon leren, hij was namelijk een 
van de 12 slimste kinderen, deed 
hij de middelbare school. Hij 
wilde daarna heel graag leraar 
worden. Hij gaf les op een klein 
dorpsschooltje in de middle of 
nowhere, maar door het gebrek 

aan officiële diploma’s dreigde men met ontslag. 
Hij heeft toen een brief aan de diaconie in Nigte-

vecht geschreven en gevraagd of wij de opleiding 
tot leraar wilden sponsoren. De opleiding duurde 
twee jaar. Hij is toen inderdaad gesponsord door 
ons en nu is hij een volledig gekwalificeerde 
onderwijzer en geeft les aan groep 3 en 4. Hij 
besluit zijn verhaal met : Alles wat u hier ziet, ben 
ik door uw hulp; gemaakt tot wat ik nu ben door 
u allen die bijgedragen hebben aan het project 
“Helpt u hopen”. Ik heb een kans gehad om mij te 
ontwikkelen met uw steun. U hebt mij gebracht 
waar ik nu ben en ik wil u daar heel hartelijk voor 
bedanken! 

Godfrey is het levende bewijs voor iedereen die 
ooit gedoneerd heeft of die van plan is om te 
doneren, dat het geld uitsluitend naar de plek van 
de weeskinderen gaat! 

Vol inspiratie zijn zij na hun verblijf in Nederland 
inmiddels weer terug in Oeganda.

ACTIVITEITEN TEN GUNSTE VAN ONS PROJECT.

Jaarlijks worden er activiteiten georganiseerd 
door zowel “Helpt u hopen” als door andere 
sponsoren. Dit jaar was er een sponsorloop en een 
boekenmarkt georganiseerd. Er is veel geld mee 
opgehaald respectievelijk : €1457,70 en €700,-. In 
totaal dus : € 2.157,70. 

Op advies van Catherine, onze projectleider ter pl-
ekke, om de kinderen in de toekomst zelfredzaam 

te maken, willen we graag ons sponsorgeld ook 
gaan besteden aan kleinschalige tuin- en land-

bouw en pluimvee- projecten. 

Als u ons project een warm hart wilt toedragen, 
kunt u dit project financieel steunen door een 
vrijwillige bijdrage en/of een vast bedrag per 
jaar, per kind. Wanneer u ons een jaarlijks bedrag 
hebt toegezegd, kunt u in de maand november de 
afschrijving verwachten. 

Uw steun is nog steeds onmisbaar!! 
U kunt uw bijdrage storten op de bankrekening 
van: de Diaconie van de Protestantse gemeente 
Nigtevecht: NL36 RABO 0343 1538 82 onder 
vermelding van project “Helpt u hopen” Oeganda. 
Bij voorbaat onze hartelijke dank! Hartelijk dank 
voor uw donatie en uw betrokkenheid! Diaconie 
Protestantse gemeente Nigtevecht, project “Helpt 
u hopen”.
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