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Mama and Me Uganda 

13e nieuwsbrief – juni 2019 
Ontwikkeling, dat is het woord dat deze periode binnen Mama and Me het 

beste omschrijft. De kleintjes worden groter, moeders zoeken naar ideeën om 

beter om eigen benen te kunnen staan, en eigenlijk geldt hetzelfde voor ons 

project in Oeganda. Binnenkort zal er daarom een assessment uitgevoerd 

worden binnen het Mama and Me babysitter centre. Om te kijken hoe we er 

precies voor staan, en welke stappen we zouden kunnen zetten op weg naar 

een duurzame toekomst. 
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Vorig jaar zijn bestuursleden Diede en Yvonne in gesprek gegaan 

met Tusaidiane Uganda LTD  voor de mogelijkheden voor de uitvoering van 

een assessment. Het bedrijf Tusaidiane, in 2001 opgestart door Kees 

Ebskamp, heeft ervaring in het uitvoeren van assessments en audits. In april 

van dit jaar was Diede voor een kort bezoek in Oeganda. Met Kees en Sharifa 

(rechts op de foto) van Tusaidiane zijn de vervolgstappen voor het assessment 

bepaald. In de komende periode zal dit plaats vinden. In juli gaat Diede 

opnieuw naar Oeganda. Samen met de werkers, babysitters en moeders zijn er 

al verschillende werkactiviteiten gepland!       
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Onlangs gingen team member 

Olivia, babysitters Kevin, Resty en 

Lesse en mama's Abalo en Mirembe 

samen naar een training over 

ondernemerschap. 

Olivia schreef hierover: 'We learnt a 

lot of new things, most important the 
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five questions one should ask 

oneself before starting a business. A 

why*5: why that business, why 

should I do it, why in that area, why 

should I produce or serve that kind of 

people, etc. If one gets stuck 

somewhere at the third or fourth 

question then he should not venture 

into it.'   

 

Ook een paar van de oudere 

kinderen volgden onlangs een 

workshop, samen met Olivia en 

Kevin. 

 

Onderwerp: Sexuality Education. 

Over opgroeien, puberteit en wat 

daarbij komt kijken. 

 

Het is zeker niet vanzelfsprekend dat 

hierover gesproken wordt in 

Oeganda. Petje af voor onze 

werkers die het initiatief namen om 

met de kinderen bij de workshop aan 

te sluiten.  
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En dan zijn we nog lang niet uit-

ontwikkeld! Olivia en Kevin mochten 

deelnemen aan een cursus over 

spelend leren van de Stichting Tjeko. 

Later kwam deze organisatie, die 

kinderen in Oeganda de 

mogelijkheid biedt even enkel kind te 

zijn door hen te laten spelen, nog 

een speeldag verzorgen bij het 

Mama and Me babysitter centre. Een 

waardevolle samenwerking!  

 

En nadat we laptops ontvingen van 

een ander project dat werkzaam is in 

Oeganda en zoals Stichting Mama 

and Me Uganda aangesloten bij 

Stichting Ontwikkelings-

samenwerking Sint Anthonis, 

leerden enkele moeders een 

document openen, wat typen en 

opslaan!  
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31 maart vond het Gezondheidsfestival plaats in Beers. Een ontzettend mooie dag 

georganiseerd door Serviceclub Raam en Maas voor Stichting Mama and Me 

Uganda. De dag is gefilmd door Omroep Land van Cuijk, kijk maar!    

 

Mama Amay werkt sinds enkele 

maanden als extra babysitter bij het 

Mama and Me babysitter centre. Ze 

is nog hartstikke jong, moeder van 

twee kindjes en weduwe.  

Haar vriendin Lesse Anna, die al 

sinds de oprichting bij Mama and Me 

komt en er al enkele jaren als 

babysitter werkt, betrok haar bij het 

project. Samen delen ze lief én leed 

en nu zijn ze dus ook nog collega's. 

Het team heeft de handen vol sinds 

er een aantal heel jonge, 

ondervoede kindjes bij het project is 

aangesloten. Amay is zeker nu een 
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heel goede aanvulling binnen het 

centre.   
 

 

 

De dag van Hallo Wereld Boxmeer was een geslaagde! Een middag vol muziek, 

dans, smaak, verhalen, en... Stichting Mama and Me Uganda was er ook bij!   

 

 

Er is altijd ruimte voor verbetering en 

ontwikkeling bij het Mama and Me 

babysitter centre. Gewone 

werkzaamheden zoals een likje verf 

op de poort, het ontstoppen en 



8

 

opnieuw leggen van de  afvoerbuis 

van de wasruimte of de oprit kuil-, 

bult- en steenvrij maken: er is altijd 

wel wat te doen.  

 

Er waren met name ook nieuwe 

ideeën om het verblijf van de 

kinderen én het werk van de 

babysitters nog aangenamer te 

maken. Zo vormt een soort traphekje 

nu een scheiding tussen de 

babyruimte en de rest van het 

centre, waar de grote kinderen zich 

vermaken. De baby's hebben het 

prima naar hun zin in hun 

speelkamer!  
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Het jaarverslag 2018 is uit! 'Een rustig jaar, maar daarom niet minder boeiend. 

Met dagelijks zo’n 25 kinderen over de vloer in het Mama and Me babysitter 

centre gebeurt er altijd wel iets!'   

 

 

 

Op de agenda: 

   

19 juli 

Serviceclub Raam en Maas verkoopt SOEP bij de Nijmeegse Vierdaagse 

in Beers! Zij zoeken nog mensen die willen helpen. Schep jij wat kommen 

soep met hen mee? Stuur een e-mail naar raamenmaas@gmail.com. 

 

21 september 

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