
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF VAN STICHTING HOPE AND DREAMS UGANDA                APRIL  2017 
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www.homeofhopeanddreams.org           

 

Kinderen op boarding school 
 

De kinderen 
De oudste 5 kinderen; Jolene, Ethan, Jerom, Jasmin en Priscilla zijn in februari 
begonnen op een boarding school. Ze wilden dit alle 5 erg graag, dus mochten 
ze het dit jaar gaan proberen. Voor de kinderen is het heel goed, want ze 
leren om zelfstandig te zijn en de kwaliteit van het onderwijs is een stuk beter 
dan op de meeste scholen hier in de buurt.  
De school is dichtbij Kampala, ongeveer 45 minuten van ons huis af. We 
mogen elke zondag op bezoek als we willen, en dat hebben we natuurlijk de 
eerste weken ook gedaan. Tijdens deze bezoekjes brachten we dan lekkere 
dingen mee voor de kinderen en kregen we alle verhalen te horen van de 
toppertjes. Jolene en Jerom zijn echt de ‘sterksten’. Niemand komt aan hun 
broer of zusjes, want dan komen er problemen. Het is geweldig om die 
verhalen te horen en hoe ze honderduit vertellen over jongens die achter 
onze meiden aanvangen en hoe Ethan en Jerom daar dan een stokje voor 
steken. Het zijn geweldige kinderen en ze vinden het super leuk op de nieuwe 
school.  
Nu komen we niet meer elke week langs, ze moeten toch ook wennen om het 
zonder bezoek te redden, net als de meeste andere kinderen. Jolene en 
Jasmin zijn allebei een weekje thuisgeweest omdat ze waterpokken hadden. 
Met Pasen zijn ze alle 5 thuis geweest en zijn een lang weekend lekker 
verwend. Nu is het nog 2 weken tot de vakantie, dus we tellen al af totdat we 
al onze lieve kinderen weer thuis hebben want het is wel heel stil hier nu.  
Met de andere kinderen gaat het ook heel goed. We hebben momenteel op 
schooldagen maar 5 kinderen thuis, de rest is allemaal naar school. David, 
Eric, Mary en Samuel zijn in februari begonnen in baby class. De eerste weken 
haalde ik ze om 1 uur op, maar de juf vond dat ze hele dagen moesten blijven 
omdat ze teveel misten. Nu gaan zelfs de baby class kinderen van half 8 tot 
half 5 naar school. Gelukkig slapen ze na de lunch wel even en komen ze 
uitgerust en blij weer thuis.  
Alle kinderen zitten nu op een nieuwe school: Bridge International Academy.  



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lekker spelen in de tuin 

 

 
De kinderen in baby-class 

 

 
Spelen met een pop 

 

 
Huiswerk maken 

 
 
 
 

De kwaliteit van onderwijs is goed en de kinderen worden nu niet meer 
geslagen op school, wat voor mij altijd het grootste probleem was op de 
vorige school. De kinderen gaan nu allemaal blij en lachend naar school en ik 
haal ze op als ze nog steeds blij zijn, dus dat is gelukkig een goed teken. 
 
Er zijn niet echt kinderen ziek geweest de laatste maanden. We hebben een 
aantal kinderen met waterpokken gehad, maar dat viel gelukkig nog mee. 
Aaron, Isabel en Lisa hebben alledrie erg last van huidproblemen. Dat hebben 
ze eigenlijk alle drie al vanaf baby zijnde, maar het is toch vervelend elke keer 
weer die grote, open wonden. Hier wordt voor elk klein kuchje gelijk  
antibiotica voorgeschreven, dus dat was ook het eerste wat de doktor zei. Ik 
heb dit geweigerd en we proberen nu om de wonden schoon te houden met 
dettol en pleisters en  het verspreiden zo te voorkomen.  
 
Het weer: 
In februari is het regenseizoen begonnen, wat een heerlijke verkoeling is dit! 
Het regent nog niet extreem veel, maar we konden in ieder geval de hele tuin 
vol planten en alles groeit nu goed. Er zijn dagen dat het nog heel erg warm is, 
maar nu zijn er gelukkig ook dagen dat het lekker bewolkt en koel is zodat we 
buiten aan het werk kunnen zijn. 
 
De boerderij: 
Met de boerderij gaat het nu goed. Charles doet zijn werk heel goed en we 
zien nu eindelijk goede dingen uit ons harde werk komen.  
In de tuin hebben we van alles geplant zoals zoete aardappelen, cassave, 
bonen, mais en nog veel meer. Vooral op elk vrij stukje grond hebben we mais 
geplant omdat we dit heel veel gebruiken voor diervoer en ook voor ons eten. 
Nu er niet veel kinderen thuis zijn helpt iedereen in de tuin als het nodig is, 
vooral tijdens het plantseizoen en als het tijd is om onkruid te wieden is 
iedereen er en werkt iedereen samen om het werk zo goed en zo snel 
mogelijk te doen. 
 
De geiten doen het goed, de jonge geit groeit heel hard en springt dapper 
rond tussen de andere 3. De tweede vrouwtjes geit lijkt nu ook zwanger te 
zijn, we weten niet echt vanaf wanneer, dus we wachten wel af wanneer er 
weer een kleine geit bij komt. We willen nu moeder geit weer bij de man doen 
en zien of ze weer zwanger kan worden.  
In februari hebben we een kalf gekocht van 3 maanden oud, ze heet Liegje. Ze 
groeit heel goed en is een blije koe. We hebben nu besloten om de geiten en 
koeien niet meer buiten te laten grazen want we hebben nu op alle grond 
mais geplant. Ze blijven nu dus in de hokken en worden daar gevoerd.  
De 4 vrouwtjes varkens die we hebben gaan nu om de beurt bij de man, 
hopelijk worden ze snel zwanger en krijgen we dan ook lekker veel biggetjes 
die we kunnen verkopen. De konijnen groeien goed, zowel in aantal als in 
grootte. We hebben nu heel veel kippen. Naast de aantallen die we al hadden 
hebben we nu 1300 nieuwe legkippen gekocht, die zijn nu bijna 5 weken oud.  
Het eerste koppel legkippen legde nog maar op 50%, dit betekende dat we 
meer geld uitgaven aan voer dan dat we binnenkregen voor eieren. 
De dagen voor Pasen hebben Julius, Ritah en ik een pick-up gehuurd en zijn 
we de weg opgegaan en heel Kampala doorgereden om kippen te verkopen. 
We hadden die legkippen en de hanen van Kuroilers 2 en 3. We hebben goed 
verkocht en hebben een heel mooi bedrag opgehaald.   
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We hebben nu ook sinds de week voor Pasen een winkeltje gehuurd in Mpigi 
waar Harriet en Kigundu (de broer van Aaron) spullen van en voor de 
boerderij verkopen. We hebben hier jerrycans, voerbakken, lege eiertrays, 
konijnen, kippen en eieren te koop. Ik ben nog even op zoek naar iets anders 
waar we veel winst op kunnen maken om ook te gaan verkopen. Ik zat te 
denken aan irrigatiesystemen voor de tuin, maar dit moeten we nog maar 
even bekijken. Het moet in ieder geval iets zijn wat we goedkoop kunnen 
krijgen en dan duurder kunnen verkopen, en wat echt uniek is in Mpigi en 
nuttig is voor de mensen.  
 
We hebben in de kas alle tomaten en paprika planten weg moeten halen. Er 
zat een bacterie in de grond waardoor alle planten dood gingen. 1 voor 1 
verwelkten ze en gingen ze dood. Dit was natuurlijk heel zonde van al het hard 
werk en de investering. Nu hebben we opnieuw geplant, dit keer in plastic zak 
potten en hebben we ook plastic over de hele vloer getrokken. Tot nu toe 
groeit het heel goed en heb ik goede hoop dat we goede oogst gaan krijgen 
dit keer. Momenteel ben ik bezig met het opknopen van de tomatenplanten 
en het is al half klaar. Onkruid wieden is wel makkelijker in de potten, dus nu 
lukt het wel om al het werk in de kas alleen te doen, het is een leuke 
ontspanning en ik vind het erg leuk om te doen.  
 
Het personeel: 
Misschien is het wel leuk om eens iets meer te vertellen over het personeel, 
de afdelingen die we hebben en wie waar werkt. 
In de keuken hebben we 2 personen: Alisa Betty en Semuddu Augustin. 
In de kindverzorging hebben we 3 personen: Ankunda Rhina, Nabukenya 
Julliette en Asele Sarah. 
In de schoonmaak werkt Connie, elke ochtend helpt Emmanuel haar met het 
schoonmaken van de woonkamer en eetzaal.  
Op kantoor hebben we Mukwaya Solomon als fulltime sociaal werker, Merel 
vd Toorn als stagiaire en Wakiibi Roland als psycholoog op zaterdag.  
Kyanda Faisal is onze verpleger die elke week 1 of 2 halve dagen komt om de 
kinderen te controleren. 
In de tuin hebben we Byaka Emmanuel en Okecha Julius, die worden altijd 
geholpen door Connie en Betty en soms door collega’s als ze tijd hebben. 
Op de boerderij hebben we Lukaambuzi Charles, die wordt geholpen door 
Julius en Emmanuel als het nodig is. (bijvoorbeeld bij mixen van kippenvoer of 
schoonmaken van hokken). 
In de winkel hebben we Nayiga Harriet en Kigundu Sylvester. 
De supervisor is Nsubuga Ritah, die al het personeel aanstuurt en helpt waar 
het nodig is. 
 
De meeste personeelsleden wonen op het terrein. Rhina en Harriet slapen aan 
de jongenskant in het kinderhuis en Connie en Julliette slapen aan de 
meisjeskant. De rest slaapt in personeelskamers in een apart gebouwtje.   
We hebben soms de nodige problemen onder het personeel, maar ik 
waardeer ze stuk voor stuk heel erg want iedereen werkt hard om The home 
of Hope & Dreams waar te maken en om er voor de kinderen te zijn.  
Elke maandag hebben we personeelstrainingen, deze worden meestal 
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trainingen te geven. Elke dinsdagmiddag hebben we 
personeelsvergaderingen. Deze zijn nodig om iedereen goed te laten samen 
werken. Alle problemen worden dan op tafel gegooid en ook worden 
voorstellen gedaan om het werk beter te laten verlopen. Elke donderdag 
hebben we een uur “prayer time” voor het personeel. Zaterdagmiddag 
hebben we ook korte trainingen voor personeel, die worden gegeven door de 
psycholoog en gaan meer over de omgang met de kinderen en het begrijpen 
van bepaalde stoornissen.  
 
Ministerie: 
Dit punt blijft elke keer weer terugkomen. Er zit nog geen vooruitgang in onze 
goedkeuring. Het blijkt dat we wel zijn goedgekeurd, maar het proces om het 
certificaat te krijgen duurt erg lang. Totdat we ons certificaat hebben mogen 
we geen kinderen opnemen, dus we wachten nog steeds ongeduldig af. 
Het ministerie is nu wel bezig met allerlei processen. Zo zijn ze begonnen met 
een test over het terugplaatsen van kinderen. Dit begint in 3 districten nu, 
waaronder Mpigi. Er is een team van sociaal werkers  die elke organisatie in 
deze 3 districten gaat helpen om kinderen terug te plaatsen bij families. Bij 
ons zijn ze al 2 keer geweest als introductie en beginoverleg. Op 27 april 
komen ze terug en ga ik ze informatie geven over onze kinderen en de 
mogelijkheden voor terugplaatsing of andere acties die ondernomen kunnen 
worden om kinderen weer bij families te laten wonen.  
Het is geen mogelijkheid om te weigeren om mee te doen, het is een 
verplichting en hoe beter je meewerkt, hoe beter je beoordeeld wordt door 
het ministerie. We gaan dus vanaf volgende week eens bekijken wat we 
kunnen doen. Kinderen worden sowieso niet teruggeplaatst zonder onze 
toestemming, maar we moeten wel realistisch zijn en onze goede wil tonen. 
Het is al een hele vooruitgang dat de oudste 5 kinderen nu naar boarding 
school gaan. Dit vindt het ministerie ook een goed pluspunt. We moeten nu 
bekijken om te zien of kinderen in schoolvakanties korte bezoeken kunnen 
brengen aan familieleden. 
Solomon is al begonnen met bezoeken van families en ze stimuleren om te 
komen en een band op te bouwen met hun kind. Dit verloopt tot nu toe prima 
en dat is de eerste stap die we nemen. 
 
Vanuit het bestuur 
 
Bezoek Gini aan Nederland  
Dit jaar komt Gini in het najaar naar Nederland. Ze zal van 25 september tot 
12 november 2017 beschikbaar zijn voor het geven van presentaties en 
bezoeken. Wilt u hier gebruik van maken? Stuur even een mail! 
 
Sponsoren en donaties 
Graag willen we iedereen bedanken die de afgelopen periode, in welke vorm 
dan ook, een bijdrage heeft geleverd aan ons kindercentrum! Super!  
Dankzij sponsoring, donaties en acties kunnen wij doorgaan! 
 
Groeten van, 
 
Gini Pullen, kinderen en medewerkers van The Home of Hope & Dreams 
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