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Helaas is ook in Oeganda Covid-19 uitgebroken en dat zal naar verwachting leiden tot
grote problemen.
Het eerste wat wij meteen zagen is dat de gehele internationale business – waaronder
het toerisme – tot stilstand is gekomen en dat een direct effect heeft op de
werkgelegenheid. Ook het OV is grotendeels plat gelegd, mensen krijgen alleen betaald
als er ook daadwerkelijk werk is. Gebrek aan werken en ikomen leidt tot honger en veel
geweld op straat. Op filmpje 1 in de mail is goed te zien hoe hongerige mensen proberen
ananassen te stelen van een auto.
Voor “onze” straatkinderen breken daarmee nog onzekerdere tijden aan. Wij hebben
besloten om per direct de uitgebreide Street Kids evenementen te stoppen, omdat dit nu
echt veel te gevaarlijk is voor kinderen alsook onze lokale begeleiders. Bovendien heeft
de overheid aangegeven dat groepen niet meer bij elkaar mogen komen. Ze slaan
letterlijk groepen uit elkaar:
Op filmpje 2 in de mail is te zien hoe dit eraan toegaat.
Waar wij ons nog volledig op gaan richten is om tweemaal per week zoveel mogelijk
straatkinderen eten te geven. Dat doen we op de dinsdag op onze vaste locatie, waar ze
dan alleen maar even mogen komen om het eten en drinken op te halen, en op
donderdag rijden wij rond naar de slumps op zoek naar straatkinderen om hen van
voeding te voorzien.

Dit is ongeveer het enige wat wij op dit moment kunnen doen om de straatkinderen te
helpen en om met ze in contact te blijven.
Het organiseren van de maaltijden kost ongeveer € 75,- per keer. Als u wilt helpen om
dit in deze onzekere tijd vol te houden dan is uw donatie natuurlijk welkom en goed
besteed!

Wij hebben ons team aangegeven dat zij mondmaskers moeten dragen, regelmatig hun
handen moeten wassen en de lokale regels moeten volgen. Wij hopen dat zij en de
straatkinderen veilig blijven! Zodra we deze zware periode door zijn gekomen zullen we
onze volledige activiteiten weer opstarten.
Natuurlijk hopen wij dat jullie allemaal ook veilig en gezond blijven in deze
uitzonderlijke tijd!
Take care,
Wies

