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periode zo goed mogelijk te begeleiden en te
ondersteunen.

- Namens het bestuur
- Corona in Uganda
- Nieuwe Project Officer
- Financiën 2020

S

inds augustus jl. is Betty Mirembe als nieuwe
project officer aangetreden. Vanwege
familieomstandigheden is Sarah -onze vorige
project officer- eerder dit jaar helaas vertrokken.
Betty zal zich in deze Nieuwsbrief aan u voorstellen.
Het zijn voor ons allemaal onzekere en moeilijke
tijden, in zowel Nederland, Uganda als in de rest van
de wereld. Elkaar blijven steunen en bemoedigen is
juist nu cruciaal.
We hopen dan ook komende tijd op uw steun te
mogen blijven rekenen.
Namens het bestuur wens ik u goede gezondheid en
sterkte toe in deze onzekere tijd!
Arjen Kool, Voorzitter NUW

Namens het bestuur

B

este donateurs,

De corona pandemie heeft in Uganda
gelukkig veel minder slachtoffers met zich
mee gebracht dan bij ons. Dit komt mede doordat de
strenge quarantainemaatregelen nog steeds van
kracht zijn. Zo zijn de scholen al sinds maart gesloten,
waardoor de kinderen dit kalenderjaar nog
nauwelijks naar school zijn geweest.
Met name voor arme (en vaak relatief grote)
gezinnen is overleven nu helemaal een grote
uitdaging geworden. Hoe zorg je er dan ook nog voor
dat kinderen in de kleine donkere en benauwde
hutjes waarin ze wonen ook nog fatsoenlijk
thuisonderwijs krijgen?

V

an dergelijke uitdagingen kunnen wij ons
maar nauwelijks een voorstelling maken. Het
is eigenlijk een wonder dat het corona virus
niet veel harder om zich heen heeft gegrepen in
Uganda. Mede dankzij uw steun probeert ons team
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Foto: Vrijwilliger Veronica op bezoek bij
Tumusiime Braiton van St Kizito P.7

Corona in Uganda

I

n Uganda heeft men ervaring met het
bestrijden van gevaarlijke en besmettelijke
ziekten.
Het aantal besmettingen is relatief laag, net
als het aantal sterfgevallen. De scholen zijn tot nu
toe nog steeds gesloten. De angst voor een grote,
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tweede golf is groot en daarom is er nog steeds
sprake van een beperkte lockdown met behoorlijke
impact aangezien veel mensen werkzaam zijn in de
informele sector.

en inkomen voor de gezinnen die dat het meeste
nodig hebben, zolang de lockdown van kracht is.

Nieuwe Project Officer

V

anwege de grote kwetsbaarheid van de
weeskinderen heeft de CHISOM organisatie
samen met vrijwilligers de huisbezoeken
voortgezet tijdens de lockdown Deze bezoeken
dragen bij aan een goede verhouding tussen de
weeskinderen en de verzorgers en minimaliseert
huiselijk geweld.

Foto: Betty Mirembe

M
Foto: Uitdelen van de rijst en bonen

O

m de impact van corona verder te
minimaliseren heeft het NUW heeft de steun
aan de 179 weeskinderen aangepast aan de
huidige omstandigheden: in plaats van een lunch op
school ontvangt elk gezin van het weeskind nu per
maand 10 kg maismeel, 10 kg bonen, bakolie en zeep
als bijdrage om deze crisis als gezin te overleven.
Daarnaast geeft Betty intensieve schoolbegeleiding
aan de weeskinderen bij hun thuis. Ook wordt er
door het NUW medische zorg verleend, indien dat
nodig is.

ijn naam is Betty Mirembe en ik ben de
nieuwe Project Officer van CHISOM. Ik
heb veel ervaring met maatschappelijke
hulpverlening aan kinderen en hun gezinnen. Ik ben
blij dat ik met CHISOM met kinderen mag werken en
wil bijdragen aan een gelukkiger leven voor hen. Ik
heb een diploma in Sociaal werk en Administratie en
certificaten in kleermaken, bakken en gebarentaal.
Ik kom uit het oosten van Uganda en ben overtuigd
christen. Ik ben nieuwsgierig en wil graag nieuwe
dingen leren. Ook draag ik graag mijn vaardigheden
over aan de kinderen!

Financiën 2020

T

ot en met 5 september 2020 bedraagt het
verlies € 1.200, ondanks de lockdown in
Uganda, waardoor er minder kosten dan
normaal zijn gemaakt, omdat de scholen gesloten
waren. Afhankelijk van de periode dat de lockdown
nog voortduurt zal het verlies in 2020 toenemen of
licht afnemen. Wij doen daarom een dringend
beroep op u voor een aanvullende donatie. Wellicht
wilt u ons helpen om in uw familie en kennissenkring
structurele sponsors te werven.
(€)

Inkomsten

Foto: Verschillende verzorgers die de rijst en bonen komen ophalen

De economische consequenties van corona zijn
groot op de gezinnen met hoofdzakelijk vrouwen die
voor de weeskinderen zorgen. De meeste verzorgers
zijn kleine handelaren die op de markt hun handel
verkopen en door de lockdown geen handel meer
kunnen drijven en dus ook geen inkomen kunnen
verdienen. CHISOM organiseert en verstrekt voedsel
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Uitgaven

Particulieren

3.331

Uganda*

12.354

Sponsoren

545

2.289

Bedrijven

6.000

Ambachtsschool
Onkosten

Instellingen

2.966

Rente

0

Vrijval
voorziening

904
Totaal

14.977
-1.232

Totaal

Verlies

13.745

334

*Kosten voor lunch, schoolmaterialen, uniforms en gezondheidszorg
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