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Mama and Me Uganda 

10e nieuwsbrief – juni 2018 
Terwijl we in Nederland verwend worden met zomers weer, regent het in 

Oeganda pijpestelen. De bananenplanten groeien zienderogen. En ook op 

andere gebieden is groei te zien binnen het Mama and Me babysitter centre! 
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Welkom terug Wilma!  

Na een paar maanden in Nederland 

te zijn geweest, kwam Wilma in 

maart weer naar Oeganda. Sinds 

begin vorig jaar ondersteunt zij de 

babysitters, moeders en kinderen bij 

het Mama and Me babysitter centre 

middels Video Interactie Begeleiding. 

 

De babysitters en moeders leren 

kijken naar zichzelf en hoe hun eigen 

gedrag en werkwijze de kinderen 

beïnvloedt. Bij terugkomst zag Wilma 
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de groei die zij door hebben 

gemaakt:  

 

'Op woensdag ga ik naar Mama&Me 

in de sloppenwijk. Ik wist niet wat ik 

zag in dat project. Wat een enorm 

verschil met vorig jaar. Ik ben zo 

trots op deze moeders in dit 

kinderdagverblijf. Wat is hier 

gebeurd? "We praten veel meer met 

de kinderen en nu zijn ze niet meer 

bang voor het badmoment en ze 

gaan rustig slapen, we zijn bij ze".'  
 

 

De filmpjes die gemaakt worden bij de Video Interactie Begeleiding, zorgen tevens 

voor een mooi inkijkje in het Mama and Me babysitter centre!  

Lees hier meer over Wilma's werk in Oeganda.  
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Nieuwe mama's 

Er komen geregeld moeders naar 

het Mama and Me babysitter centre, 

op zoek naar hulp. Zij worden 

uitgenodigd om een aantal meetings 

bij te wonen en hun situatie wordt 

bekeken door de social workers.  

 

 

Wanneer zij denken dat het project 

iets voor hen zou moeten betekenen, 

worden ze bij het project 

ingeschreven. Zo sloten zich onlangs 

mama Sanyu en Bella met hun 

kindjes bij ons aan.   

 

 

 

Wie de komende tijd winkelt bij de 

Wereldwinkel in Boxmeer, zal een 

glimp opvangen van het Mama and 

Me babysitter centre. In 2016 heeft 

documentairemaakster Nina de 

Vroome een korte film opgenomen 

over 'een dag in het Mama and Me 

babysitter centre'.   
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In samenwerking met de Stichting 

Ontwikkelingssamenwerking 

Boxmeer, waarbij we zijn 

aangesloten, wordt het filmpje nu 

vertoond in de wereldwinkel. Super 

leuk initiatief! 

 

   
 

 

School 

In mei hadden de kinderen schoolvakantie. Het is in die maand extra druk in 

het babysitter centre, waar dan behalve de kleintjes ook de schoolgaande kids 

de dag doorbrengen. Dankzij Mama and Me sponsorship gaan er op dit 

moment 10 kinderen en één mama naar school. Op de eerste schooldag met 

een stapel wc-rollen, bezems, papier, potloden en pennen onder de arm, zodat 

ze er weer een termijn tegen aan kunnen!  
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Per 25 mei is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 
toepassing. Dat betekent dat er vanaf deze datum dezelfde 

privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie, óók voor particuliere 
initiatieven. Stichting Mama and Me Uganda voldoet aan de wetgeving. 

Lees er hier meer over in ons privacy protocol.  
 

 

Op de agenda: soep bij 

de Nijmeegse 4-daagse 

Serviceclub Raam en Maas en 

Stichting Vierdaagse Linden 

verkopen soep en broodjes voor 

Mama and Me tijdens de laatste dag 

van de Nijmeegse vierdaagse. We 
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wensen alle wandelaars veel succes 

en we zien jullie graag in Linden 

en/of Beers!   
 

 

 

Vakantie boeken? Sponsor Mama and Me gratis! 

 

Door je online aankopen (van tent en zonnebrand tot het boeken van je vlucht) 

via http://www.sponsorkliks.nl te doen, krijgt Stichting Mama and Me Uganda 

een percentage van het aankoopbedrag, zonder dat het u iets extra's  kost!  
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Doneer nu  
 

 

info@mamaandmeuganda.com  

 

Sponsor Mama and Me gratis! 

Koopt u wel eens online? Als u uw online aankopen doet via www.sponsorkliks.com gaat er een 

percentage van uw aankoopbedrag naar het project, zonder dat u iets extra's betaalt!  

U sponsort dus gratis! 
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