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Mama and Me Uganda 

15e nieuwsbrief – maart 2020 
De hele wereld heeft ermee te maken; de hele wereld heeft het er over: corona. 

Ook in deze nieuwsbrief meer over het virus in Oeganda. De maatregelen die 

het land treft om verspreiding te voorkomen, zijn voor velen een niet te 

veroorloven luxe. 
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Vorige week werden er in Oeganda 

de eerste Corona-maatregelen 

getroffen. Scholen moesten sluiten, 

samenkomsten werden verboden, 

grenzen gingen dicht. Niet veel later 

kwam het verbod op openbaar 

vervoer. Oproepen om vaak de 

handen te wassen, anderhalve meter 

afstand te houden en thuis te blijven. 

Áls deze al uit te voeren zijn, zullen 

ze ontzettend grote gevolgen 

hebben.   

 

En die zijn niet te vergelijken met de 

wc-rollenpaniek elders. Los daarvan 

bleek in contact met het team in 

Oeganda hoe moeilijk de 

maatregelen überhaupt te begrijpen 

zijn. Het team in Nederland besloot 

daarop een poster te maken. In het 

Engels, Luganda én met 

afbeeldingen ter verduidelijking.  

 

 

De posters werden, samen met grote 

blokken zeep én financiële noodhulp, 

aan de betrokken moeders 

uitgedeeld.  
 

Een foto van het uitdeelmoment, vervuld van blijdschap onder de moeders, 

zorgde opnieuw voor een pure stressreactie bij het team in Nederland. De 

moeders toonden -met de armen om elkaar heen geslagen!- hun verkregen 

middelen in de strijd tegen het virus. Opnieuw volgde een overlegmoment met 
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het team in Oeganda. Dat de informatie op de poster: 'KEEP 1.5 METER 

DISTANCE, don't stand very close to each other' écht áltijd nageleefd moet 

worden! Inmiddels werd de poster ook door andere stichtingen verspreid in de 

sloppenwijken en in klinieken. Vanuit het Mama and Me babysitter centre 

volgde opnieuw een foto, met daarbij de tekst: 'As Mama and me Uganda we 

are fighting Corona virus'.  
 

 

De posters werden door verschillende organisaties in Jinja verspreid. 
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Sinds halverwege 2019 geeft de organisatie van Tusaidiane LTD het team in 

Oeganda operationeel support en supervisie. Hierdoor leert het nieuw 

gevormde bestuur de draad zelfstandig op te pakken na de grote 

veranderingen van vorig jaar. De samenwerking wordt als zeer prettig ervaren. 

Eunice (op de foto links) is verkozen als vertegenwoordiger van alle moeders. 

Rechts op de foto is Kevin (administrator van het centrum) in gesprek met 

Rachel van Tusaidiane.  

 

Vorige maand verwelkomde het 

team Aidah (helemaal rechts op de 

foto). Zij is in dienst gekomen als 

social worker. Het plaatje zegt het al 

en ook Aidah gaf aan: 'Happily 

welcomed by the team!'  
 

 

Vanuit het team in Oeganda kwam de wens om een EHBO-training te volgen. 

Een drie-daagse cursus voor de medewerkers, babysitters en moeders heeft 

inmiddels plaats gevonden bij het Mama and Me babysitter centre. 

De Uganda Red Cross Society verzorgde de training en ging in op eerste hulp 

bij verschillende ziekten en verwondingen én het voorkomen hiervan.  
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We ontvingen foto's van moeders en babysitters in actie, vergezeld met de 

tekst: 'During our interaction with the Red Cross team we shared briefly the 

history of Mama and Me and they were pleased that the organisation is offering 

such services for the community. The mothers/babysitters at Mama and Me 

association were more than pleased to attend this training. The mothers 

learned that responding in a timely manner can mean the difference between 

life and death.'  
 

 

 

 

Het babysitter centre is direct ook voorzien van een nieuw, volledig gevuld 

EHBO-kastje. Binnen handbereik van de babysitters en natuurlijk buiten bereik 

van de kinderen. Eunice, vertegenwoordigster van de moeders, heeft voor 

verpleegster gestudeerd en heeft de taak gekregen om de inhoud van het 

kastje maandelijks te controleren.  
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Iets verlaat, maar ook het vijfjarig bestaan van het Mama and Me 

babysitter centre is volop gevierd! Met een uitje voor de kinderen bij  

Tjeko Fun Village. Een geweldige dag voor de kids en hun mama's: 

trampoline, luchtkussen, mooiste pak aan, lekker eten en... fietsen maar!  

 

In februari begon het nieuwe 

schooljaar. Behalve het betalen van 

schoolgeld moet er in Oeganda ook 

bijgedragen worden aan 

schoolbenodigdheden. Zo moet 

iedereen bijvoorbeeld A4-papier, een 

bezem en wc-rollen meebrengen. 

Dankzij Mama and Me sponsorship 

waren de kids én Mama Josephine 
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er weer helemaal klaar voor. Helaas 

zijn alle scholen nu gesloten.  
 

 

 

Op de agenda: 

 

19 - 28 april  

Dienstreis bestuursleden Yvonne en Diede naar Oeganda. 

Wordt door Corona-virus uitgesteld. 
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Blijf gezond allemaal!  
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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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