De 1e dag (donderdag) was nog zoeken naar aansluiting bij de kinderen. Vanaf begin dag 2
merkten we van meet af aan dat het ijs was gebroken. De kinderen openden zich, werden
spontaner en zochten contact met ons. Lieten tijdens de kinderdienst in rijen voor zich bidden op
belangrijke thema's (angst, manipulatie, eenzaamheid, enz.) Toen het Nederlandse team lunchtijd
hield, gingen de kinderen en lokale leiders alvast een eigen feestje bouwen. Het dak ging er af, ze
waren niet meer te stuiten. Geweldig om te zien hoe zij zich blijkbaar op hun gemak voelden. Als
de wind er op deze manier onder komt, merk je dat het geen werken en zoeken meer is, dan valt
alles op z'n plek. We zijn dan geen Ugandesen en Nederlanders meer, maar allemaal mens. We
kregen terug, dat de openheid van de kinderen duidelijk groter was dan de 3 voorgaande jaren. Er
is 3 keer eerder een kinderprogramma gehouden, met wisselende samenstelling van team en
kinderen. Als goed opgeleide noordeling probeer je een logische verklaring te zoeken. Maar we
hebben ons er bij neergelegd, dat er niet altijd een logische verklaring is of hoeft te zijn.

Eigen feestje (rondrennen en springen) tijdens lunch

Gebedsbandjes
Op dag 3 (zaterdag) werden in de loop van de middag de kinderen
opgehaald en moesten ook leiders een soms lange reis naar huis maken.
Op die dag in de ochtend, hebben we ook gebedsbandjes uitgedeeld. Een
paar van ons team hadden die aangeschaft. 1 bandje is dan voor een kind
en het andere bandje is voor een bidder in Nederland. 500 bandjes waren
al in Nederland afgenomen door bidders, dus 500 konden we uitdelen in
Uganda. Die 500 bidders hadden toegezegd 10 jaar lang te bidden voor
de Ugandese kinderen. De overgebleven bandjes werden door Cor en
Grace in ontvangst genomen en zij zullen de gebedsbandjes in hun
omgeving verder uitzetten. Wel moest duidelijk aan de kinderen worden
uitgelegd, dat de bandjes geen magische krachten hebben ('s nachts
geven ze namelijk ook wat licht). Het is puur een herinnering aan het feit
dat er voor hen gebeden wordt.

Terugblik
De terugreis ging ook goed: 1x overnachting bij vliegveld Entebbe, 1x gratis in Dubai en
vervolgens de vlucht naar Schiphol. De workshopmiddelen hebben we als team uiteraard voor
lokaal gebruik achtergelaten. We kijken met een warm hart terug naar Uganda. Mooie mensen,
hartelijk en open. God doet daar veel. Wel is er nog steeds veel armoede, worden kinderen
onderdrukt of misbruikt. Er is ook in de openbare ruimte veel rommel en is het vaak ronduit
smerig. En dat, terwijl de Ugandesen van zichzelf erg schoon zijn. Maar niemand voelt zich
verantwoordelijk voor de openbare ruimte. De mensen leven bij de dag en plannen niet zoals wij.
Wie weet gaan er een aantal van ons gezin volgend jaar weer. We missen de tijd daar wel.
Hartelijk bedankt :-)
Via deze weg willen we je van harte bedanken voor je betrokkenheid, gebed, ondersteuning in
praktische zin of met financiën (100% konden we dekken door sponsoring: iets meer als 6.000
euro). Al die ondersteuning kwam van: familie (bijv. oma Hanneke heeft meer dan 1.000
appelflappen gebakken), vrienden, collega’s, klasgenoten, buren, de scholen van Demi en Liene,
de ouders van basisschool De Troubadour (235 euro gaat rechtsstreeks naar kinderdorp Kimbilio),
sport- en coachbedrijf SPAT Verandert (die de workshop jongleren heeft ontwikkeld), pionierskerk
Dynamis, de Jumbo en de DA. Bovenal willen we onze God bedanken. Zonder Hem wilden we hier
niet aan beginnen.

Hartelijke groeten en blessings,
Liene, Sanna, Demi, Monique & Salvo
Liene: "Het was heel gezellig en grappig en bijzonder om te zien. Maar ik weet wel bijna zeker,
dat ik volgend jaar nog een keer wil."
Sanna: "Ik vond het een hele mooie ervaring en superleuk om met die kinderen op te trekken."
Demi: "Beste ervaring ever."

