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Het is een gekke tijd voor iedereen. Ook bij ons zijn er aanpassingen.
Een van de regels in Uganda is dat je geen groepen bij elkaar mag laten

‘Ervaringen opdoen, ik komen. Dat is precies wat wij wel doen dus moest er goed over nagedacht
hoop dat het nooit worden hoe en wat.
stopt’ Zoals eerst een volledige dag met eten, drinken, activiteiten, kleding
reparatie en medische zorg zien de dagen er nu anders uit.
De locals hebben dit goed aangepakt. Ze hebben een soort afhaal plek
gecreeerd voor de straatkinderen en mensen uit de sloppenwijk.
Als een kind een ernstige wond heeft of ziek is dan nemen Ronnie of
Sylvester de verantwoordlijk om deze kinderen mee naar het ziekenhuis
te nemen.

Stap voor stap
Er zijn 12 (ex-) straatjongens die met elkaar een ruimte hebben kunnen
huren in de sloppenwijk. De huur bedraagt ongeveer €15,- per maand. Ze
moeten elke maand hard werken om de huur & transport naar werk te
kunnen betalen en te kunnen eten.
Wij hebben bijgedragen aan deze stap door een aantal van hen aan een
baantje te helpen:
1. Er zijn 2 jongens die we een starter pakket tot automonteur
hebben gegeven zoals beschreven in de vorige nieuwsbrief. Dit
houdt in dat deze 2 jongens mee mogen lopen met een
automonteur en hij ze leert hoe het moet. Door corona heeft het
even stil gelegen maar inmiddels zijn ze weer bezig en we krijgen
goede feedback van de automoneur. Ik blijf jullie natuurlijk op de
hoogte houden van de voortgangen van deze jongens.
2. 3 jongens verkopen samosa’s (soort loempias) op straat. Die
bakken ze zelf.
3. 4 jongens werken bij een shopping mall als schoonmaker.
4. De rest verzamelt plastic dat ze vinden op straat en brengen dit
naar een plastic verzamelpunt.
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Zo verdienen ze met zijn allen wat geld, de start richting een
‘normaal/gezond’ leven is gemaakt. Hoe gaaf is dat?!

Niet altijd alleen maar goed…
Maar…. het is een keihard leven en het gaat niet altijd goed……

Afgelopen week werd ik gebeld door Ronnie dat een aantal van die
jongens door de politie verdacht werden van het beroven van een kleine
supermarkt. De lokale politie heeft dit heel netjes aangepakt. Ze zijn in
gesprek gegaan met de jongens. Ze hebben de consequenties besproken in
de hoop dat dit indruk maakt op de jongens.
1 van de vreselijke dingen die gebeuren in Uganda is Mob Justice. Dit is
eigenlijk een soort sociale controle van het volk. Als jij bijvoorbeeld iets
hebt gestolen, en de mensen die op dat moment om je heen zijn zien dat,
dan zal het volk om hulp roepen en zullen ze jou je lesje leren. Met soms
dodelijke gevolgen.

Street Kids stories:
Dit is Yusuf Lima, 16 jaar oud en leeft al bijna 5 jaar op
straat. Hij verteld zijn verhaal.
‘ Ik was 11 toen mijn vader mij op de bus naar Kampala
zette. Ik kreeg een klein beetje geld mee en moest geld
gaan verdienen in Kampala en dan terug komen. Het was,
denk ik, 8 uur in de bus voordat ik in Kampala aan kwam.
Ik was er nog nooit geweest. Ik kocht wat te eten van het
geld dat ik had. En toen begon mijn straat leven. Ik ben er
nu aan gewend en wil niet meer terug naar mijn vader.
Ik eet uit vuilnisbakken en snuif lijm om mijn honger te
stillen.’

Akaana next steps
Uiteraard houd ik jullie op de hoogte van de voortgangen. Ik ben zo trots
op alle betrokkenen bij Akaana. Deze 12 jongens hebben nu een dak
boven hun hoofd en daarmee een grote stap gezet richting een fijner
leven. We hebben de jongens matrassen kunnen gegeven. Om dit soort
acties te kunnen blijven doen hebben we blijvende hulp nodig.
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Kalender
Elke dinsdag & zaterdag - Street Kids Days

Ik geef niet op!

Het doel is te mooi. Het effect op de straatkinderen is groot. Uw steun
zorgt voor continuïteit van de Akaana Foundation Uganda en daarvoor
zijn we u zeer dankbaar.
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 T.A.V. Stichting Akaana

‘Weebale’, namens alle kinderen en alle betrokkenen bij de Akaana
Foundation Uganda.
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