Arnhem, 28 januari 2017
Beste lezer,
Wij, Liene (11), Sanna (14), Demi (16), Monique & Salvo zijn sinds 10 januari terug van Uganda.

Het complete Nederlandse team op 26 december 2016 op Schiphol vlak voor de reis.
Peter en Dorien Keurentjes en Marieke Pruim hadden de leiding.

Uganda
Dinsdag 10 januari eind middag waren we weer terug van onze Ugandareis die op 26 december
begon. De hele reis was een geweldige ervaring. Erg gaaf om het als gezin mee te maken.
Vliegreis heen ging prima. Het 1e verblijf (3-4 dagen), uur rijden van de hoofdstad Kampala, was
bedoeld om aan elkaar als groep te wennen en aan de Ugandese cultuur, warmte, hygiëne en
alertheid op malariamuggen. Dit verblijf heette African Village Hotel. Het heeft zo’n 80 hectare
grond met gebouwen en wordt gerund door een Oostenrijkse mevrouw genaamd Maria Prean die
een grotere organisatie leidt genaamd Vision for Africa. (Een sterke persoonlijkheid en inmiddels
op leeftijd). De gebouwen rondom het hotel, worden gebruikt om Ugandese kinderen op te
vangen, scholing te geven en naar werk toe te leiden.
De 1e en 2e dag was voor veel mensen van het team erg vermoeiend vanwege de reis en alle
nieuwe indrukken. Monique had die dagen bijvoorbeeld veel last van migraine.

Tijdens het 1e verblijf hebben we ons geestelijk en
praktisch verder voorbereid op onze uiteindelijke
bestemming: kinderdorp Kimbilio bij de plaats Tororo
in het oosten van Uganda. Ook hebben we in de
omgeving van dit verblijf 3 grote christelijke projecten
bezocht (waaronder het terrein van African Village
Hotel zelf) die kinderen opvangen en perspectief
bieden met scholing en werktrajecten. Was enorm
leerzaam. Met name ook de verschillen in visie en
aanpak waren interessant. Ook mooi om te zien dat er
best een aantal Nederlanders actief is in Uganda. 2
van de 3 projecten waren namelijk van Nederlandse
initiatiefnemers. En later zouden we er meer tegen
komen.

Boodschappen doen zonder winkelkarretje

Kimbilio
Ons 2e verblijf was in kinderdorp en kostschool Kimbilio bij Tororo. Het ligt tegen de grens aan bij
Kenia. Het was een dag reizen en we hadden een tussenstop bij een ander Nederlands initiatief
(retraiteplek) bij de rivier de Nijl van ene Ingrid. Prachtige omgeving.
Op de heenweg zagen we dat het steeds droger werd en nam de warmte toe. Het oosten van
Uganda is duidelijk minder groen.
We werden later op de dag hartelijk welkom geheten in het kinderdorp Kimbilio met een BBQ.
Helaas kreeg een aantal mensen daar buikloop van en Peter Keurentjes (één van de leiders) en
Salvo zelfs buikinfectie. Jammer, maar was niet anders. Uitzieken.
De eerste 3 dagen gaven we input aan ongeveer 20 lokale leiders van kerken en scholen en zij aan
ons. Die hebben Peter en Salvo dus gemist, maar gelukkig kon de rest van het team het goed
opvangen. Op het eind van dag 3 kwamen de kinderen: ruim 300. 20 daarvan wonen het hele jaar
door op kostschool Kimbilio, de anderen komen uit de omgeving van Tororo. Opvallend was dat ze
vrij rustig binnenkwamen en stil gingen zitten. Ook zag je dat veel kinderen in de overlevingsstand
zitten, waren timide of keken argwanend. Er heerst veel armoede in dit gebied (plaggenhutjes,
een wc in de vorm van een gat in de grond of een struik), kinderen zijn vaak vader en/of moeder
kwijt door aids of malaria, worden misbruikt of mishandeld, enz. En daar ga je dus mee aan de
slag.

Dit kan je niet aanpakken zonder volwassenen uit de lokale bevolking, dus gingen we 3 dagen
samen met de lokale leiders er tegenaan met een kinderprogramma. De lokale leiders kregen elk
een groepje kinderen waar ze verantwoordelijk voor waren. Het programma zag er als volgt uit:
‘s ochtends om 9.30u een swingende kinderdienst met Afrikaanse muzikanten en een voor
kinderen toegankelijke Bijbelse boodschap, die spreekt van acceptatie en liefde; aansluitend rond
11.00u workshops. Na de lunch was er een spellencircuit en einde middag gingen de lokale leiders
met hun groepje kinderen uiteen voor Bijbelverhalen.
Een greep uit de workshops: conflictoplossing, schilderen, sokpoppen maken, dansen, jongleren,
enz. Monique verzorgde de sokpoppenworkshop, Demi deed mee met de schilderworkshop, Sanna
en Liene met de dansworkshop en Salvo verzorgde de jongleerworkshop.
Een kleine 60 voorbeelden van sokpoppen waren gemaakt door leerlingen van de basisschool van
Liene: De Troubadour in Arnhem.

Grace, Liene en Cor + foto van klasgenoten van Liene, waarin zij hun eigen gemaakte sokpoppen vasthouden.
Cor en Grace zijn getrouwd en zijn de leidinggevenden van kostschool Kimbilio.

Workshops ‘sokpoppen maken’ en ‘dans’

Workshops ‘schilderen’ en ‘jongleren’

