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Mama and Me Uganda
12e nieuwsbrief – februari 2019
Stichting Mama and Me Uganda bevindt zich in een rustig vaarwater. Dat
betekent niet dat het saai is! Elke dag komen er zo'n 25 kinderen naar het
Mama and Me babysitter centre. Met name in de schoolvakanties, wanneer de
grote kids ook naar het centre komen, kan het een dolle boel zijn.
Inmiddels zijn de scholen weer begonnen en hebben de kleintjes het rijk weer
voor zich alleen.
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In December was Diede
(founder/voorzitter Stichting Mama
and Me Uganda) twee weken in
Oeganda. Naast de bezoekjes aan
het Mama and Me babysitter centre,
ging zij bij een aantal moeders op
huisbezoek.
Resty is één van de vaste
babysitters van het Mama and Me
babysitter centre. Zij en haar twee
kinderen Nusura en Meddie zijn al
jaren bij het project aangesloten. We
bezochten haar op een vrije dag
rond de feestdagen en ze vond het
maar saai om een dag vrij te
hebben!
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Babirye is de beste vriendin van
Resty, sinds ze elkaar jaren geleden
ontmoetten bij het Mama and Me
babysitter centre. Ook zij werkt als
babysitter en zorgt als alleenstaande
moeder voor haar kinderen Amina,
Ibra en Isma.
De meeste moeders die bij het
project zijn aangesloten hebben in
hun jonge leven al ontzettend veel
meegemaakt en dat geldt zeker ook
voor mama Awino. Het was goed om
haar tijdens de huisbezoeken thuis
aan te treffen, samen met haar
zoontje Justus.

Portretfoto's die vorig jaar tijdens Diede's projectbezoek gemaakt zijn, werden
nu uitgereikt aan diegenen die erop staan. Zo doen we dat al jaren: de moeders
beschikken inmiddels over een klein stapeltje herinneringen dat de groei van
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hun kindjes én van henzelf aantoont. Kleine Gift vond het wel speciaal om
zichzelf en haar mama zo terug te zien!

En dan was er de jaarlijkse Mama and Me party!
Met de bus op pad... Dat was al een uitje op zich.
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De kinderen vermaakten zich met spelletjes en er werd genoten van de lunch.
Moeders namen de tijd om een uiltje te knappen. Maar het hoogtepunt was
toch zeker wel de "fashion show"!
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Alle kinderen én mama Josephine die naar school gaan met behulp van
Mama and Me sponsorship hebben succesvol hun schooljaar afgesloten.
Zoals op het filmpje te zien was iedereen éxtra trots op Josephine, die het
voor elkaar heeft gekregen om als tienermoeder voor haar dochtertje
Gloria te blijven zorgen én de basisschool af te ronden!

Elke dag wordt er volop gespeeld bij het Mama and Me babysitter centre. Dat is
niet iets vanzelfsprekends. Zowel de kinderen als de moeders en babysitters
hebben dit werkelijk moeten leren. Want bij spelen komt eigenlijk behoorlijk wat
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kijken: samenwerken, delen, helpen, wachten en nog veel meer!
Wilma van Narande video-interactiebegeleiding heeft hier veel aandacht aan
besteed, met succes!

Op de agenda:

16 maart
Platform Oeganda, Cuijk, voor stichtingen die actief zijn in Oeganda.

31 maart
Gezondheidsfestival in Beers (NB), georganiseerd door Serviceclub Raam
en Maas, de gehele opbrengst is voor Stichting Mama and Me Uganda.

30 mei
Hallo Wereld in Boxmeer. Ontmoet de wereld én dus ook Mama and Me
bij dit evenement op Hemelvaartsdag.

7

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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