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Inleiding 
 

December 2021, alweer het einde van weer een bewogen jaar. In 

deze nieuwsbrief een update over de coronasituatie in Oeganda, 

een kijkje in de Oegandese (kerst)keuken, een verhaal uit de 

praktijk en wellicht een leuke winkeltip. Veel leesplezier. 

 

 
Corona in Oeganda 
 

Langzamerhand komen er nu ook vaccins in Oeganda. Van de 

ongeveer 47 miljoen Oegandezen zijn er nu ongeveer 8 miljoen 

gevaccineerd. Natuurlijk zijn dat vooral de mensen in de steden.  

 

Vanaf mei, toen de Delta-variant sterk opzette, was er een 

bijzonder strenge lockdown, waarbij bijna alle verkeer verboden 

was. Over de grote gevolgen hiervan hebben we geschreven in de 

Nieuwsbrief van 21 juli. De lockdown zorgde voor een afname 

van de besmettingen, waardoor de Corona maatregelen in een 

aantal stappen konden worden verlicht. Vanaf 1 november zijn de 

scholen en de universiteiten weer opengegaan. Verkeer is weer 

mogelijk, maar met een beperkt aantal mensen in de auto's (en de Toyota die het openbaar vervoer 

verzorgen). Op het Baby Care Home zijn ze erg voorzichtig. Er worden zo weinig mogelijk mensen 

toegelaten op het terrein. Er zijn geen verschillende aunties (kinderverzorgsters) voor de dag en de 

nacht, maar de aunties blijven de hele week op het Baby Care Home, waarna ze een week naar hun 

familie gaan, terwijl andere aunties hen op het Baby Care Home afwisselen.  
       
 

 

Kerstdiner op zijn Oegandees 

 

Ook de arme Oegandezen op het platteland proberen van het 

kerstdiner een feestmaal te maken. Door het jaar heen eten ze 

meestal posho (een mais-brij zonder smaak) of rijst met bruine 

bonen (zie foto). Dat soort eten is goedkoop en blijft lang goed als je 

geen koelkast hebt. Zo is er toch wat te eten in periodes van droogte 

en voedselschaarste. (In het Baby Care Home is het beleid, dat de 

kinderen ook voldoende groenten en fruit eten.) Arme Oegandezen 

eten dus grotendeels vegetarisch, uit noodzaak, omdat vlees te duur 

is.  

Maar in de aanloop naar kerstmis wordt flink uitgepakt: er wordt kip 

en varken gegeten en op de dag zelf wordt een stier geslacht. Het 

vlees wordt met iedereen gedeeld, waardoor het hele dorp meedoet 

aan het feest.  
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Shoppen via Finnkibu 
 

Een van de problemen op het platteland van Oeganda is de grote armoede en het gebrek aan 

werkgelegenheid. Arise and Shine Uganda (AASU) probeert hier wat aan te doen door naai- en 
weefcursussen. Wie daar het ambacht heeft geleerd, kan terecht in de ateliers van AASU.  

De producten die daar worden gemaakt, worden binnen en buiten Oeganda verkocht. Denk aan 

kleding voor kinderen en volwassenen en allerlei accessoires. Wil je zien, wat voor moois daar 

wordt gemaakt, kijk dan op de website finnkibu.fi. Je kunt daar kiezen voor Engels als taal. Deze 

website wordt beheerd vanuit Finland, door de Finse organisatie die de producten aan de vrouw 
en man brengt in Finland.  

                      

 

Zomaar een verhaal uit het Baby Care Home 

Zomaar een verhaal uit het Baby Care Home. Het verhaal van een gehandicapte vader van zes jonge 
kinderen, van wie de vrouw is overleden bij de bevalling. Vanwege zijn handicap was zijn vrouw de 
enige kostwinner. Hij kon het verlies van zijn vrouw en de moeilijke financiële situatie helemaal 
niet meer aan en was dan ook blij, dat het Baby Care Home tijdelijk de zorg van de twee jongste 
kindjes van hem over kon nemen. Arise and Shine Uganda wil altijd kinderen terug laten gaan naar 
de ouders zodra dat mogelijk is. Na een tijdje konden de twee kinderen weer naar hun vader terug. 
Arise and Shine wilde het gezin een goede nieuwe start geven en heeft ervoor gezorgd, dat de 
vader een klein winkeltje kreeg, waarin hij nu wat voedsel en kleine spulletjes verkoopt. Dat gaat 
goed en wel zo goed, dat de vader iemand kan inhuren om voedsel te verbouwen op zijn stukje 
land. Want door zijn handicap kan hij dat niet zelf. Ook in het gezin gaat het nu goed. Arise and 
Shine houdt contact en af en toe belt de vader zelf op naar de sociaal werkster van Arise and Shine 
voor advies over de opvoeding en het winkeltje. De sociaal werkster zegt, dat hij erg veel om zijn 
kinderen geeft. 
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Meer informatie?  
 

❖ Volgt u ons al op Facebook?                                                                                            
https://www.facebook.com/AriseandShineNetherlands 
 
❖ Op onze website vindt u achtergrondinformatie en beleidstukken zoals de begroting en 

het jaarverslag. 
http://www.ariseandshinenetherlands.com/ 
 
❖ Opmerkingen of vragen? Mail ons!  
info@ariseandshinenetherlands.com 
 
❖ Ons rekeningnummer is: 

Stg. Arise and Shine Netherlands  

NL34 RABO 0307 1498 46 
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