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Terugblik afgelopen 10 maanden

‘Ervaringen opdoen, ik De tijd vliegt, over 2 maanden zit jaar 1 van de AFU er alweer op.

Het was leerzaam en ik heb mij goed gerealiseerd dat kleine stapjes de
hoop dat het nooit key zijn van een goede start. Op de achtergrond zijn we bezig om het plan
voor de komende tijd rond te krijgen. In mei stonden er afspraken in de
stopt’ agenda met verschillende stichtingen die geïnteresseerd zijn in onze
plannen. Op 18 juni maak ik, samen met het bestuur in Nederland, het
plan voor de volgende fase definitief

Street Kids Days TOP!
Het gaat goed! De straatkinderen blijven komen en vooral de ‘harde kern’
van de groep heeft stappen gemaakt. Voorbeeld: van de hele dag drugs
gebruiken, tot nu alle vieze borden verzamelen en afwassen.
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In Memoriam
Dit is Luwerense, hij was bijna iedere
week aanwezig bij ons project, de
Street Kids Days. Luwerense liet bij alle
vrijwilligers altijd een goede indruk
achter. Ook zijn vrienden beschrijven
hem als een zorgzame jongen. Helaas is
hij op 10 april overleden. Hij was op
zoek naar spullen in het vuil en raakte
daarbij een elektriciteitskabel.
Wij zullen zijn spontaniteit ontzettend
missen!

Dit is Katumba Denis, 22 jaar oud.
Katumba is een van de krachten die ons
helpt op dinsdag. Helaas is hij afgelopen
zondag met geweld om het leven
gebracht. Het is een enorme shock voor
zowel de straatkinderen als de andere
betrokkenen bij het project.
Katumba was betrokken bij
verschillende straatkinderen projecten.
De kinderen konden hun ei bij hem
kwijt en hadden respect voor hem.
Dear Katumba, we made this picture
when you were ‘auntie Katumba’ for one
day. I will miss you at the project, you
are irreplaceable.
Wies
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Rellen en risico’s…
Op dinsdag 2 mei waren er protesten vanwege het conflict tussen Bobi
Wine en Museveni, de huidige president van Oeganda. Bobi Wine is een
artiest die liedjes schrijft/zingt tegen de gemeente. Dit wordt hem niet
met dank afgenomen omdat Museveni hem hierdoor ziet als een gevaar
voor zijn eigen positie.
De aanhangers van Bobi Wine en Museveni kwamen met elkaar in conflict
die dag waardoor er een nare sfeer in de stad ontstond, voornamelijk in
de sloppenwijken, dus ook bij ons. We hoorde in de verte al traangas
bommen af gaan. Al snel voelden wij het traangas zelf in onze ogen en keel
en moesten snel opbreken. Het eten voor de kinderen stond net klaar om
uitgedeeld te worden. Straatkinderen zullen zich niet laten tegenhouden
door traangas en er is dus ‘gewoon’ gegeten maar iets minder
gestructureerd.

Extra dag Akaana Street Kids
Vanwege het grote succes van de Street Kids Days gaan we uitbreiden met
een extra dag per week. Dat is goed nieuws voor het project maar vooral
van de gemiddeld 130 kinderen die we iedere week ontvangen. Een extra
dag gezond eten , water, zorg en een activiteit voor de kinderen die
doorgaans op straat leven. We zijn ontzettend trots dat we vanaf de eerste
week van juni 2 keer elke dinsdag en donderdag actief zijn!

Akaana next steps
We werken hard aan het plan voor komend jaar. Er is veel geleerd en
vanuit alle ervaring maken we een nieuw jaarplan, een plan voor de
volgende fase.
Mocht u het leuk vinden om dit plan toegestuurd te krijgen dan hoor ik
dat graag! Vanzelfsprekend plaatsen we het op de website.
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Kalender
31 Mei - Wies&Ronnie na een paar weken Nederland terug naar Uganda
Vanaf 4 & 6 juni zullen de Street kids days 2 keer per week plaats vinden.
4 Juni - Street kids day
6 Juni - Street kids day
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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.
‘Zoveel te doen nog maar met zoveel plezier en ontzettend blij met jullie
support! Veel liefs….’

Wies
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