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opleiding voor meisjes en een metselopleiding voor jongens. Ongeveer 225
kinderen zijn inmiddels opgeleid en hebben
allemaal een baan gevonden! De bedoeling is
om het aantal opleidingen geleidelijk aan uit
te breiden.
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O

Namens het bestuur

p dit moment wordt een opleiding tot
fietsenmaker opgestart. Oude fietsen
worden gedoneerd door de Gemeente
Amsterdam. Een middelbare school in Epe is
bezig met fondsenwerving voor de werkplaats, de benodigde gereedschappen en het
transport van de fietsen naar Uganda.
Voor Edward was zijn verblijf in Nederland
een hele bijzondere en unieke ervaring, waar
hij met dankbaarheid op terugkijkt.

I

n het kader van het 25-jarig bestaan van
het NUW was Edward Ssebuyira, de
project coördinator in Mpigi, door Paul
Watjer uitgenodigd om van 2-12 november
naar Nederland te komen. Voor Edward was
het de zijn eerste keer in Nederland. Tijdens
zijn verblijf heeft hij met veel donateurs,
kerken
en
scholen
kennisgemaakt,
presentaties gegeven en zijn nieuwe
initiatieven gestart.
Edward is vanaf het begin in 1994 betrokken
geweest bij het project. Sindsdien hebben
ruim 2500 aidswezen een beter bestaan
gekregen doordat het NUW hen heeft
ondersteund met schoolmiddelen (schriften,
boeken, uniformen, schoolgeld), een goede
lunch op school (dat meestal de enige goede
maaltijd op een dag was voor de kinderen)
en gezondheidszorg. Aidswezen zijn nog
altijd erg kwetsbaar. Ze wonen in zeer arme
omstandigheden op het platteland bij pleegouders (vaak grootouders of familieleden).

H

elaas heeft het NUW nog steeds te
maken met grote financiële tekorten
waardoor we mogelijk genoodzaakt
worden het aantal kinderen dat we
ondersteunen te verlagen. Uiteraard willen
we er samen met u alles aan doen om dit te
voorkomen.

Foto: Edward met volledig bestuur NUW in Ermelo

Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u
daarom een speciaal formulier waarop
verschillende mogelijkheden staan om het
NUW
in
de
toekomst
te
(blijven)
ondersteunen. Alle beetjes helpen om
aidswezen in Uganda een betere toekomst te
geven! Doet u ook mee?

Foto: Aankomst en welkom van Edward op Schiphol

Naast ondersteuning van aidswezen om naar
de basisschool te gaan, is het NUW enkele
jaren geleden ook begonnen met een
ambachtsschool. Op dit moment worden
twee opleidingen gegeven: een kapster
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Verslag bezoek voorzitter
CHISOM aan Nederland

onderdagmiddag was een bezoek aan
Amsterdam gepland evenals vrijdag
(via
Enkhuizen
en
Volendam).
Vrijdagmiddag hielden Erik en Edward een
presentatie over de 25-jarige geschiedenis
van het NUW en de behaalde resultaten tot
nu toe bij Urbain Trade.

T

waalf dagen is Edward in Nederland op
bezoek geweest. Na ontvangst op
Schiphol is hij doorgereisd naar Putten
waar hij op zondag na de dienst in de PKN
kerk in Putten een presentatie heeft
gehouden voor belangstellenden.

Foto: Presentatie bij Urbain Trade

Zaterdag was er tijd voor de gezamenlijke
vergadering van het bestuur met Edward.

Foto: Edward Ssebuyira in de kerk in Putten

Maandag was tijd voor een bezoek aan
Elburg en ’s avonds was er een presentatie
bij de Rotary in Ermelo.

Foto’s: Tijdens de NUW vergadering

Financiën 2019
Foto: Edward spreekt bij de Rotary in Ermelo

Inkomsten

Na dinsdag op de Veluwe te hebben
rondgetrokken en woensdag in Eindhoven te
hebben rondgekeken was het donderdag tijd
voor vier presentaties voor het RSG in Epe,
waar diverse acties van start zijn gegaan om
fietsen in Uganda te krijgen met de grote
container die ondertussen in diezelfde week
was gearriveerd.

(€)

Uitgaven

Particulieren

10.048

Uganda*

26.790

Bedrijven

12.430

4.964

Instellingen

4.356

Ambachtsschool
Onkosten

Rente

2

Vrijval
voorziening
bezoek

1000

Totaal

32.192

Totaal

Verlies

27.835

438

-4.357

Tot en met 18 december 2019
*Kosten voor lunch, schoolmaterialen, uniforms en
gezondheidszorg

Foto: De container voor de fietsen bij het RSG in Epe

Foto’s: Presentatie(s) op het RSG in Epe
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