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Avontuur in Chawolo

Chawolo, Uganda

Lieve familie en vrienden ,
In onze vorige nieuwsbrief
schreven we over de lange
periode van droogte. Er was
een slechte oogst en er was
een gebrek aan voedsel, wat
geleid heeft tot hoge kosten.
Vanaf mei ongeveer hebben
we weer wat regen gehad
(soms een beetje teveel).
Veel mensen zijn op het
moment pinda’s en mais aan
het oogsten. De oogst is
echter niet zo goed omdat
het voor velen moeilijk was
om te plannen, omdat het
weer anders was als men
gewend is.
Eugene en Jaimie
Zij zijn bezig met de laatste
dingen voor Grade 4 (vooral
rekenen). Over ongeveer
een week zullen ze klaar zijn
voor Grade 5, het nieuwe
schooljaar, dat in augustus
begint. Het is mooi om ze
vooruit te zien gaan. Ze
genieten ook van het spelen
met de CD Hope kinderen
en de kinderen uit de buurt,
voetbal en andere sporten.

Echt vakantie
Voor het eerst sinds we in
Uganda wonen (Juli 2007)
hebben we een “echte”
vakantie gehad. Gedurende
7 dagen zijn we in Mombasa
(Kenia) geweest. We hebben
een heel ontspannen tijd
gehad en na Mombasa
hebben we nog 4 dagen in
Nairobi
doorgebracht
(gedeeltelijk om mogelijkheden voor thuisscholing te
onderzoeken via contact met
een internationale school in
Nairobi). Wilma kreeg een
verassing op haar verjaardag doordat we gingen eten
in een restaurant waar je
veel verschillende soorten
vlees kan eten (waaronder
krokodillenvlees). We waren
blij met deze tijd en we
hadden het ook echt nodig
om een tijd van ontspanning
te nemen.
De CDHope kinderen
De kinderen groeien hard.
Sommigen van hen zijn aan
het groeien naar “jonge
volwassenen”, in de manier
waarop zij zich uiten. In het
algemeen doen ze het allemaal goed op school. Dit

jaar doen vier van de kinderen
hun eindexamens basisschool.
Dit is erg belangrijk hier in
Uganda en veel scholen houden
halverwege het jaar een proefexamen. De kinderen die geen
goede resultaten halen, worden
soms naar andere scholen gestuurd of blijven zitten en doen
geen examen. De school krijgt
positieve bekendheid als de
studenten goede resultaten
behalen. Afgelopen week spraken wij het hoofd van de school.
Hij vertelde ons dat 1 van onze
kinderen het zo goed doet en
dat hij de school nationale bekendheid kan geven. Aan de ene
kant zijn we hier blij mee, maar
aan de andere kant is de nadruk
zo sterk op goede resultaten,
wat niet goed is voor kinderen
die niet goed zijn in leren. Maar
over het algemeen wordt verwacht dat 3 van de CD Hope
kinderen goede resultaten zullen
behalen.
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Er is veel te vertellen, maar
we zullen het houden bij twee
kinderen
1 – Rose – Zij is ongeveer 6
jaar oud. Zover we weten kan
zij niet echt praten. Ze komt
naar ons Zaterdag kinderprogramma, maar we hebben
haar een tijd niet meer gezien. Een van onze stafleden
is bij Rose op bezoek gegaan
en vroeg of Rose weer kon
komen op zaterdag. Het was
heel goed om haar weer te
zien komen. Iemand van onze
staf moedigde haar aan in
Japadhola (de lokale taal) om
te gaan rennen en spelen met
de bal. Rose herhaalde het

woord “rennen” (N’gwech).
We waren allemaal verbaasd.
We geloven dat God aan het
werk is in Rose’s leven en via
CD Hope. Dit was een bemoediging voor ons.
2 – Odoi Moses – Hij is
ongeveer 13 jaar oud. We
hebben het over hem gehad
tijdens onze presentatie in
NL. Hij kan horen, maar niet
praten. Hij is gestopt met
school, omdat de kinderen
hem uitlachen en hem plagen.
Onze staf is bij hem op bezoek gegaan en heeft zijn
familie gevraagd of hij ook
naar ons Zaterdag kinderprogramma.kan komen Toen hij

kwam, had Tim de leiding. Tim
herkende hem en vroeg of hij
“hai” wilde zeggen en dit deed hij
door te zwaaien. We waren zo blij
om hem te zien en op het moment
komt hij ook naar ons veld om te
voetballen (eerder was hij vrijwel
altijd thuis en vond hij het eng om
met andere kinderen te spelen).
We hebben ook hem en zijn zus
gevraagd om naar onze wekelijkse bijeenkomst te komen en daarna te blijven eten .

Het huis van de voorganger in elkaar gezakt
Regen is een zegen hier, maar heeft ook een andere kant, vooral voor huizen die niet zo goed
gebouwd zijn of heel oud zijn. Onze voorganger woont in een modderhut. De hut was in elkaar
gezakt door de zware regen en wind. Iets positiefs dat hieruit kwam is dat de gemeenteleden na
de dienst besloten om te helpen met het bouwen van een nieuw huis (de vrouwen met water halen
en de mannen met het mengen van water en modder en dit gebruiken voor het bouwen van het
huis. Degenen die niet konden komen helpen zouden wat geld geven). Op deze manier leert de
gemeente samen te werken en niet alleen maar te wachten op “hulp van buitenaf”. Er is veel dat
we kunnen doen door eenheid en samen werken.e

Bezoek uit Nederland in Juli
In juli verwachten we 2 keer bezoek. Begin juli krijgen we bezoek van twee gezinnen (Familie van
de Graaf met hun zoon en Familie Tameling met hun zoon). Ook zal Hester Spronk rond 10 juli op
bezoek komen. Hester heeft een jaar met ons gewerkt als vrijwilliger in Uganda en is nu in NL deel
van ons bestuur. Het zal een verrassing zijn voor de kinderen (zij weten nog van niets en vragen
regelmatig aan ons wanneer Hester op bezoek komt). We zien uit naar al het bezoek.

Een vraag om steun
Wij willen zijn zus ook graag helpen,
Wilt u overwegen om Odoi Moses of
omdat:
Jacqueline of beiden of één van de CD
Hope kinderen die bij ons wonen spon1)
Meisjes hier in het dorp over het
soren? Sommige kinderen hebben nog
algemeen minder kans hebben
geen of geen volledige sponsor gevondom naar school te gaan, vooral
en voor wonen (€ 25)
na de lagere
en/of voor school (€ 20).
school zijn er
veel meisjes die Wilt u helpen de lach van deze Nieuwsbrieven per post
niet verder leren.
of per e-mail?

kinderen te vertalen in een

2)

We zijn aan het bidden en op zoek naar
meer sponsors voor kinderen. Wil u
overwegen om Odoi Moses en/of zijn
zus Jacqueline te sponsoren? Er is een
school bij ons in de buurt die bereid is
Odoi Moses op school te nemen en zij
denken dat hij in het school systeem zal
passen (zij hebben een speciale klas
voor kinderen met beperkingen).

Odoi Moses is
Diegenen onder u die
toekomst met hoop
gehandicapt (hij
onze nieuwsbrieven nog
kan niet praten)
per post ontvangen, wilen wij denken
len we vragen of u wilt
dat zijn oudere zus hem kan
overwegen om de brieven voortaan per
helpen, omdat de school nieuw
mail te ontvangen. Wilt u ons mailen op
voor hem zal zijn.
a.j.delange@cdhope.org onder vermelding van uw naam en woonadres, zodat
De maandelijkse schoolkosten per kind
wij uw gegevens in ons bestand kunnen
zijn € 20.
koppelen. Bij voorbaat hartelijk dank!

Dank en Gebed
Dank

•
•

•
•
•

Voor de regen – sommige mensen zijn al aan het oogsten
Voor Gods bemoedigende werk
in Chawolo – Odoi Moses en
Rose
Voor de vrede in Uganda
Voor de bescherming en goede
gezondheid van ons
Voor de verbeterde internetverbinding hier in Chawolo

Gebed

•

•
•

•

Voor het bezoek de komende
maand –voor goede gezondheid
en een gezegende tijd als zij hier
zijn
Voor groei en sponsors voor het
werk hier in Chawolo
Voor de scholing van de CD
Hope kinderen (voor een aantal
het laatste jaar)

•

Dat God meer levens zal aanraken en veranderen hier in Chawolo en daarbuiten
Voor Gods bescherming en gezondheid

Tot de volgende nieuwsbrief, Groeten van de Omalla’s,
Vanuit Chawolo!
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