
Inleiding  

Het is ongelofelijk hoeveel we u iedere keer weer te vertellen hebben! Elke keer is er weer mooi 
nieuws te melden. Deze keer leest u veel over zelfvoorzienendheid en gezondheidszorg. Dankzij u als 
sponsoren en de energieke inzet van de plaatselijke bevolking worden de levensomstandigheden 
voor de inwoners van Ndegeya steeds beter. Daar kunnen we met elkaar blij om zijn! 
 

De matten van Maria en het streven naar zelfvoorzienendheid 
 

In onze vorige nieuwsbrief vertelden we u over Maria, een 
gehandicapte vrouw die graag wil werken om in haar 
levensonderhoud te voorzien. Dankzij een financiële bijdrage van 
onze stichting kon ze materiaal aanschaffen om matten te maken. 
Inmiddels heeft ze er al een aantal klaar en nu zoekt ze  klanten die 
haar matten willen kopen. Helaas lukt dat nog niet zo goed.  
Misschien vindt u het leuk om een mat van Maria te kopen?  
Dan kunt u dat aan ons doorgeven (info@joannefoundation.nl) en 
wij plaatsen uw bestelling bij Maria. Helma gaat in september weer 
op werkbezoek naar Oeganda en zij kan uw mat dan meenemen 
naar Nederland. De matten zijn ongeveer 1 bij 2 meter, ze zijn 
gemaakt van palmbladeren en ze zijn heel sterk. In Oeganda 
worden deze matten gebruikt om op te zitten (of te slapen), in 
Nederland kunt u zo’n mat gebruiken als speelmat voor de  
(klein-)kinderen, op de camping of als balkonmat.  
Misschien bedenkt u zelf nog meer mogelijkheden.  

De matten hebben vrolijke 
Oegandese kleuren en worden 
verkocht voor 10 euro per stuk. Dit 
geld gaat volledig naar Maria, 
zodat ze nieuwe materialen kan 
kopen en van de winst eten kan 
kopen: een mooie manier van 
zelfvoorzienend zijn. 
En dat is iets waar wij als stichting 
naar streven, dat de mensen in 
Ndegeya niet afhankelijk zijn van 
onze hulp, maar op enig moment 
zelf in hun levensonderhoud 
kunnen voorzien. 
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Zo geven we ook steun bij het opzetten van 
varkensstallen. Het houden (en het fokken) van varkens is 
ook een manier waarop via de winst een inkomen 
gegenereerd kan worden.  
Apollo stuurde ons foto’s van de negen jonge biggen die 
geboren waren in zijn stal. Hij berekende dat dit over een 
paar maanden een winst van ongeveer  € 15 per big kan 
opleveren (na aftrek van de kosten voor voer). In 
Oeganda is dat een fors bedrag. Er zijn inmiddels al twee 
varkensstallen gerealiseerd en we overwegen er nog 
meer te bouwen, zodat meer mensen daarmee wat geld 
kunnen verdienen. 

 

Muskietennetten 
 
Oeganda staat in de top drie van landen met malaria. Voor kinderen onder de vijf jaar is malaria zelfs 
doodsoorzaak nummer één. Dit terwijl met eenvoudige maatregelen, zoals het gebruik van goede 
muskietennetten en goede voorlichting, malaria voor een belangrijk deel te voorkomen is. Apollo 
wees ons op het feit dat de meeste mensen in Ndegeya geen muskietennet hebben. Daarom heeft 
de Joanne Foundation de aanschaf van 86 muskietennetten gefinancierd.  
Apollo, Jane en nurse Kakande hebben de muskietennetten uitgedeeld aan de allerarmste gezinnen 
en nurse Kakande heeft voorlichting gegeven over andere maatregelen ter bestrijding van de 
malariamug. We hopen hiermee weer een goede bijdrage geleverd te hebben aan het verbeteren 
van de gezondheidszorg in dit dorpje. 
 

   
 

Bouw van de kliniek 
 

In onze vorige nieuwsbrief konden we u vertellen 
dat de bouw van de kliniek in volle gang was. 
Inmiddels zijn we weer wat verder: de kliniek is 
gepleisterd en wordt binnenkort geschilderd. De 
vloeren zijn gestort, de elektricien is klaar met 
zijn werk en binnenkort worden de deuren, het 
glas in de ramen en de WC geplaatst.  
Kortom: alle werkzaamheden lopen voorspoedig 
en de verwachting is dat de officiële opening kan 
plaatsvinden in september, wanneer Helma 
namens het bestuur op werkbezoek is.  

 
 



Aankoop van een stukje grond voor de noodopvang 
 
De door Apollo en Jane zo innig gewenste noodopvang, waarover we u in onze vorige nieuwsbrief 
informeerden, is een stukje dichterbij gekomen. We kregen het fantastische bericht dat de 
Protestante Gemeente Bredevoort de aankoop van de grond  wilde financieren! Nu heeft Apollo een 
mooi stukje grond gevonden, vlak naast het huis van Jane. Op deze grond zou de noodopvang 
gebouwd kunnen worden. Apollo heeft flink onderhandeld over de prijs en het bleek dat er nog een 
andere NGO was die ook belangstelling had voor dit stukje grond.  

Maar gelukkig heeft de verkoper het ‘ons’ gegund. U moet weten dat 
een buitenlandse stichting geen grond kan aankopen in Oeganda. Apollo 
heeft een officieel geregistreerde stichting opgericht, die dus wél de 
grond kan aanschaffen en ook formeel de eigenaar is. Deze stichting 
wordt volledig ondersteund door de Joanne Foundation. De officiële 
registratie is ook belangrijk wanneer wij goederen (medicijnen, brillen) 
invoeren in Oeganda. Met deze registratie geeft dat geen problemen. 
Op dit moment is het team in Oeganda plannen aan het uitwerken voor 
de vormgeving van de noodopvang, welke behoefte er is en welke 
mogelijkheden er zijn. Tijdens het werkbezoek in september zullen we 
deze plannen verder bespreken en uitwerken.  
Op het stukje grond van de toekomstige noodopvang staat een aantal 
bananenbomen. Met de verkoop van de bananen verdienen de nieuwe 
eigenaren nu al geld, waarmee straks de exploitatie van de noodopvang 
gefinancierd kan worden. 

 

De 19e latrine 
 
De kerk van Apollo ligt in een afgelegen 
gebied. Mensen komen van heel ver om de 
diensten te bezoeken. De kerkdiensten 
duren lang (soms wel vier uur), dus het is 
van belang dat men af en toe naar de WC 
kan. Er was een oude latrine, maar die was 
helemaal vol en kon niet meer gebruikt 
worden (vol betekende tot nu toe afbreken). 
De Stichting heeft voor een nieuwe, 
duurzame latrine gezorgd. Deze kan te zijner 
tijd geleegd worden en opnieuw gebruikt. 
Een sterke verbetering voor de kerkgangers.  
 

Zorg voor zieken 
 
De afgelopen weken waren nogal wat kinderen ziek: Hannah en Hildah hadden 
buiktyfus en Agape en Ron hadden malaria.  
Ze hebben direct de juiste behandeling gekregen. Ze zijn gelukkig alle vier goed 
hersteld en konden terug naar school. 
De kleine Rehema heeft een kleine medische ingreep ondergaan.  
Ze had een te kort tongriempje, waardoor ze spraakproblemen had, en is daaraan 
geholpen.  
 
 



Ook waren er zorgen om de moeder van Rehema, de blinde Hanifa. Zij heeft tijdens het koken een 
ongelukje gehad en daarbij ernstige brandwonden aan haar hand, arm en been opgelopen.  
Nurse Kakande heeft eerst hulp verleend en Hanifa is later in het ziekenhuis behandeld.  
Het ziet ernaar uit dat de wonden goed genezen.  
 

Joanne’s Children Corner 
 
Twee keer per week komen vier kinderen met een 
beperking naar Joanne’s Children Corner. Het is mooi 
om te zien hoeveel plezier de kinderen samen hebben 
en hoeveel ze van elkaar leren. 
Ook het feit dat ze veel samen spelen met de kinderen 
uit het dorp is een goede ontwikkeling. 
  
 

  

Interne kwaliteitszorg 
 
Als bestuur van de Joanne Foundation 
vinden we het van belang om ook goed 
naar onszelf te kijken en onze werkwijze 
en samenwerking goed te evalueren. 
Tijdens een tweetal studiemiddagen, 
waarvan de begeleiding gesponsord is 
door een betrokken adviseur, zijn we 
hiermee én met het beleid voor de 
toekomst bezig geweest.  
We leren daarbij veel van elkaar en 
krijgen onze visie op de toekomst 
steeds helderder in beeld.  
 
 
 
 

Vlnr Brecht, Anja, Peter, Arent, Helma 

 

Tot slot 
 
Dank voor uw betrokkenheid bij en uw steun aan het werk van de 
Joanne Foundation.  
 
We hopen ook in de komende tijd op uw steun te mogen rekenen, want 
samen kunnen we het verschil maken! 
 
 
Een hartelijke groet van het bestuur, 
Brecht, Peter, Arent, Helma en Anja. 
 

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen: info@joannefoundation.nl 
Voor meer informatie: www.joannefoundation.nl  of op Facebook : “Joanne Foundation” 
Bankrekening: NL95RABO 01461.76.472 t.n.v. Joanne Foundation te Aalten. 
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