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Uganda here I am
De afgelopen maanden waren druk, leuk en spannend. De laatste zaken

‘Mijn droom is regelen in Nederland, een ‘familievakantie’, afscheid nemen en
werkelijkheid, we zijn voorbereiden op wat snel zou komen: de concrete start van de Akaana
Foundation in Uganda. Dankzij (financiële) steun van velen ben ik

gestart. Een avontuur, woensdag 1 Augustus uit Nederland vertrokken om mijn droom, het
een missie, ik vind het opvangen van straatkinderen in Kampala, te gaan verwezenlijken. Via
deze nieuwsbrief hou ik jullie graag op de hoogte van wat ik heb

fantastisch!’ meegemaakt en wat de ontwikkelingen en plannen zijn voor de komende
periode.

De afgelopen weken

De eerste dagen in Uganda zijn een feestje van weerzien en enthousiasme.
We zijn gestart zijn om structureel een concrete bijdrage te gaan leveren.
We gaan het leven van de straatkinderen in Kampala een stukje beter
maken. Maar is er ook af en toe een traantje. Nederland en mijn familie en
vrienden achtergelaten. Gelukkig is er veel afleiding want er is zo veel te
doen.
Terug in Kampala valt weer op dat er chaos is - overal en altijd -, en dat er
zoveel straatkinderen zijn. Natuurlijk richt ik mijn aandacht daar sowieso
op maar echt, het is een megagroot probleem.
Afgelopen weken ben ik veel op de school voor gehandicapte kinderen
geweest waar ik heb geholpen bij het organiseren van de ‘ability in
disability dance days’ op zaterdag 18 augustus. Ik ben ook op safari
geweest (hoe cool dat, dat op 5 uur rijden ligt…) en ik heb genoten van de
muzikaliteit die Afrikanen bij zich dragen.
Zaterdag 4 augustus hebben we
een
Street
Kids
Day
georganiseerd.
Deze
dagen
organiseren we altijd op dezelfde
plek in een van de sloppenwijken
in Kampala. We kennen de wijk
inmiddels redelijk goed. Er waren
deze dag 130 kinderen aanwezig.
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Er blijken in de hele wijk zes kindjes te zijn die niet naar school gaan
omdat daar geen geld voor is. We gaan de komende tijd onderzoeken en
bekijken of we iets voor deze kinderen kunnen betekenen.
We merken dat de Akaana Street Kids Days echt iets toevoegen, omdat
het een open project is waar iedereen geaccepteerd wordt. Lokale mensen
staan klaar om te helpen, wij bewonderen hen voor hun energie en zijn
dankbaar voor hun hulp.
Umaili
Ik vond het heel leuk om weer wat bekende gezichten tussen de groep
jongens te zien. Er was deze keer 1 jongen bij, Umaili. Hij gaf aan terug te
willen naar zijn familie en vroeg of wij hem daarbij konden helpen. Dit is
uitzonderlijk dus zijn we direct met Umaili in gesprek gegaan. Hij vertelde
dat hij thuis een fiets gestolen had en daarom weggelopen is van huis. Hij
durfde niet meer terug. Hij woont ongeveer 10 kilometer buiten Kampala
richting het Noorden. Hij wist het telefoonnummer van zijn moeder uit
zijn hoofd dus die heeft hij aan ons gegeven. Zijn voorstel: ‘kan ik
teruggaan met een nieuwe fiets dan accepteren ze mij misschien’. Ik vind
het hartverscheurend. We hebben de moeder getracht te bereiken maar
helaas is dat nog niet gelukt. We houden jullie op de hoogte.
Een extraatje
Woensdag 15 augustus hebben 12 Nederlandse geneeskunde studenten
een eigen, extra Street Kids Day gesponsord. Een aantal reacties van deze
groep studenten: ‘wat een bijzondere ervaring’ en ‘het raakt mij dat de
kinderen er toch wat van proberen te maken’ en ‘respect voor het lokale
team’. Er waren deze dag 120 kinderen aanwezig.
Kato
Er was die woensdag een jongen, Kato, die aangaf naar huis te willen. Kato
is verslaafd aan drugs en kon bijna niet wakker blijven terwijl we met
hem in gesprek waren. De afspraak die we met hem gemaakt hebben is
dat hij de komende 2 maanden iedere straatkinderendag komt zonder dat
hij onder invloed van drugs is. Als hem dat lukt gaan we hem helpen met
zijn wens naar huis terug te keren. Dit klinkt hard, maar een kind kan echt
niet naar huis als hij onder de drugs zit. De ouders zullen hem dan zeker
niet accepteren.
Wegens privacy redenen zijn er geen foto’s van de jongens te zien in deze
nieuwsbrief.
Food for thought
Er zijn twee andere situaties die me aan het denken hebben gezet.
Een klein mannetje, ik schat ongeveer vijf jaar oud, stond per ongeluk met
zijn slipper op mijn voet waardoor die dus een beetje vies was geworden.
Het jongetje hield gelijk zijn handen op zijn hoofd alsof hij bang was dat ik
hem een tik zou geven... maar, ik gaf hem een aai over zijn hoofd en zei dat
het oké was. Flink cultuurverschil en illustratief waar voor wij het
verschil willen maken. Het bieden van een plek waar kinderen zich veilig
voelen.
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Een tweede voorbeeld. Toen de jongens klaar waren met eten was er een
van hen die zei: ‘auntie I didn’t had enough food’. Ik keek hem aan en wist
even niet wat ik moest doen. Er was nog iets over, maar er zijn nog 100
andere mondjes die ook heel graag meer zouden willen. Ik vraag me af
waarom hij dit speciaal aan mij vraagt en denk dat hij dat doet omdat hij
mij als buitenlandse echt raakt. Ik moet goed nadenken hoe ik mij in dit
soort situaties ga opstellen.
Er is veel om over na te denken en ik zal nog tegen meer dingen aanlopen,
maar ik leer van deze momenten.
In de bijlage van de mail zend ik jullie een impressie van een Akaana
Street Kids Day.

Kalender September
Op maandag tot en met woensdag werk ik op Kampala school for the
physically handicapped. Donderdag is mijn ‘administratie dag’ en op
vrijdag/zaterdag organiseren we de Street Kids Day’s. Deze indeling
verschilt soms een beetje, zoals dat hier gaat in Afrika!
18 augustus - ‘ability in disability dance day’!
22 augustus - Street Kids Day
1 september - Street Kids Day
5 september - Street Kids Day
15 september - Street Kids Day
22 september - Street Kids Day
29 september - Street Kids Day

Donaties
Om Akaana Foundation Uganda, en de projecten duurzaam op te zetten
zijn giften en donaties nodig. Nu, en in de toekomst zodat we de kinderen
kunnen blijven steunen. Ieder bedrag, al is het in uw ogen misschien klein,
maakt in Afrika al zo’n groot verschil.
Bankrekeningnummer NL34 ABNA 0813298679 ‘Weebale’, namens alle
kinderen en betrokkenen bij de Akaana Foundation Uganda.
‘Dat ik deze kans krijg om dit te kunnen doen geeft me energie! Ik houd
jullie op de hoogte. Veel liefs….’

Wies
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Contact
E-mail

| wies.nijs@xs4all.nl

Facebook

| https://www.facebook.com/akaanafoundation.ug/

Website

| www.akaanafoundation.nl

Telefoon/WhatsApp | +256788554999/+316 53 53 60 11

