
1

secretariaat@so-boxmeer.nl

Van: Stichting Mama and Me Uganda <info@mamaandmeuganda.com>

Verzonden: dinsdag 16 oktober 2018 09:18

Aan: secretariaat@so-boxmeer.nl

Onderwerp: Nieuwsbrief oktober 2018

  

   

 

Mama and Me Uganda 

11e nieuwsbrief – oktober 2018 
Het Mama and Me babysitter centre wordt druk bezocht. Kinderopvang, 

ondersteuning, advies, een luisterend oor, een sociaal netwerk. 

En doordat samenwerking hoog in het vaandel staat bij de organisatie, gebeurt 

er in samenwerking met verschillende andere organisaties nog zó veel meer!  
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Eind oktober is het 4 jaar geleden dat Mama and Me Uganda van start ging. 

Een groep jonge moeders besloot de samenwerking met Mama and Me aan te 

gaan. Samen voor elkaars kinderen zorgen, samen een netwerk vormen, 

samen kijken naar hun problemen om deze gezamenlijk aan te pakken. Een 

aantal van deze mama's komt nog dagelijks met hun kroost naar het Mama and 

Me babysitter centre, dat door steeds meer moeders en kinderen wordt 

bezocht. 

 

Die spreekwoordelijke druppel die op een gloeiende plaat valt, viel in een warm 

bad en vormde niet alleen in Oeganda, maar ook in Nederland ontzettend grote 

kringen in het water. Er ontstond een samenwerking met verschillende andere 

organisaties die hun wortels zowel in Nederland als daarbuiten hebben. En een 

netwerk van betrokken burgers, bedrijven en serviceclubs die Stichting Mama 

and Me Uganda op zoveel manieren bijstaan. Deze geweldige samenwerking 

maakt het mogelijk om de projecten uit te voeren: samen kom je verder!   
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Tjeko NL verzorgde in september een geweldig feest voor álle kinderen uit 

de buurt bij het Mama and Me babysitter centre. Deze organisatie vindt 

dat spelen een vanzelfsprekendheid zou moeten zijn voor elk kind, en wij 

sluiten ons daar natuurlijk helemaal bij aan!  
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Farm Stew International, een organisatie die zich inzet om de gezondheid 

en het welzijn van families te verbeteren, gaf vanaf juli een drietal 

workshops in het Mama and Me babysitter centre om moeders te leren 

hoe voedingswaarden het beste behouden kunnen worden bij het 

bereiden van de maaltijd.   

 

 

De laatste stukjes muur die nog niet 

geverfd waren, zijn begin september 

door de schilder onder handen 

genomen. Het gebouw ziet er 

stralend uit. 

 

Tegelijkertijd zijn er dakgoten en een 

watertank geplaatst. Regenwater 

wordt nu afgevoerd naar de tank.   
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Dit wordt gebruikt om de groenten en 

bananenplanten water te geven in 

droge tijden. Daarnaast wordt het 

gebruikt om het centre schoon te 

houden en kostbaar kraanwater te 

besparen. Met honderden liters 

water in de tank en onze waterfilters 

gevuld voor drinkwater, voorkomen 

we dat we zonder water komen te 

zitten.   
 

 

 

Onze eigen social worker Olivia gaf 

de moeders een cursus matten 

maken. De kinderen en mama 

Josephine gingen na een  

 

welverdiende vakantie half 

september weer naar school. 

Dank aan alle donateurs die deze 

dingen mede mogelijk maken!   

 

 

 

Wilt u Stichting Mama and Me Uganda ook financieel 

ondersteunen? Dat kan met een eenmalige gift. Donateur worden 

kan ook. Neem contact op met info@mamaandmeuganda.com 

voor meer informatie.   
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29 september was de jaarlijkse Partindag. Een dag van netwerken, workshops 

én meer voor particuliere initiatieven. Na de tryout van de theatershow 

'Optimisten hebben de hele wereld' door Charles Groenhuijsen, werd er binnen 

het jongerenpanel (waar ook Mama and Me voorzitter Diede Martens in 

deelnam) verder gesproken over ontwikkelingssamenwerking. Ook hierbij 

voerde optimisme de boventoon; de toon voor de rest van de dag was gezet.  

 

The Wheels voor Mama and Me! 

 

Zondag 28 oktober speelt The Wheels voor Mama and Me Uganda. En dat op 

onze vierde verjaardag! Op 28 oktober 2014 kwamen de mama's voor het eerst 

bij elkaar samen. Ongelofelijk hoeveel we in vier jaar tijd hebben kunnen doen 

voor moeders en hun kinderen in Oeganda. Dat moet gevierd worden!  
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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! 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

This email was sent to secretariaat@so-boxmeer.nl  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

Mama and Me Uganda · Klaverkamp 23 · Beugen, Nb 5835BM · Netherlands  

 

 
 

 


