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Mama and Me Uganda 

Extra nieuwsbrief – kraampakketjes in 

coronacrisis 
Sinds eind maart is er een lockdown in Oeganda. Tot nu toe zijn er 

100 bevestigde coronabesmettingen in het land; er is nog niemand aan het 

virus overleden. Toch zijn de gevolgen ontzettend groot. Mama and Me 

ondersteunt de gezinnen die bij ons project zijn aangesloten. Werkers worden 

doorbetaald en alle moeders krijgen wekelijks een noodbedrag. En in deze 

moederdagmaand willen we nóg 60 hoogzwangere en pas 

bevallen moeders uit de wijk ondersteunen! 
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Lockdown in Oeganda 

De lockdown heeft grote gevolgen 

voor de bevolking. Er is een 

avondklok van 19:00 tot 06:30. 

Openbaar vervoer én eigen 

autovervoer zijn verboden. 

Brommers, die enkel met goederen 

mogen rijden, mogen na vijf uur niet 

meer de straat op. Zieken, maar ook 

vrouwen die moeten bevallen, 

kunnen de ziekenhuizen niet op tijd 

bereiken. Alle scholen, en ook het 

Mama and Me babysitter Centre, zijn 

sinds 20 maart gesloten. Ook de 

meerderheid van winkels en 

marktkraampjes zijn gesloten. Geen 

werk, betekent in de meeste 

Kraampakketjes 

Het distribueren van middelen is in 

deze periode ontzettend lastig in 

Oeganda. Het samenkomen van 

meerdere mensen is verboden. We 

moeten vermijden dat er groepen 

ontstaan en aankoop en transport is 

ingewikkeld. Maar het kraampakket 

kan zwangere en pas bevallen 

moeders en hun baby'tje een eind op 

weg helpen, zéker in deze crisis!   

Voor €30 krijgen zij een pakketje 

met een wasteil, 4 zeepstaven, 

10 kilo maismeel, 2 liter kookolie, 

4 kilo bonen en 4 kilo suiker. 

Vrouwen die nog moeten bevallen 

krijgen een Mama Kit. Deze bestaat 
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gevallen ook geen inkomen, en dus 

geen eten. De overheid beloofde 

voedsel uit te delen. Dit heeft de 

gezinnen die bij Mama and Me zijn 

aangesloten in elk geval nog niet 

bereikt. Ordetroepen houden in de 

gaten of men zich aan de regels 

houdt. Overtredingen worden 

neergeslagen.  

 

uit enkele noodzakelijke dingen voor 

een veiligere bevalling zoals plastic 

handschoenen, een zeiltje, steriele 

gaasjes en zeep. De pakketjes 

worden met brommers vervoerd en 

bij de mama's thuis afgeleverd. De 

lokale leider van Danida, die ook in 

het Mama and Me bestuur zit, zal de 

distributie leiden.  

 

 

Helpt u mee om in deze moederdagmaand 60 moeders 

van een kraampakket te voorzien? Maak dan het bedrag 

van €30 óf een gedeelte hiervan over naar NL95 SNSB 0922 9609 17 

onder vermelding van 'Kraampakket in coronacrisis'. 

 

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

U sponsort dus gratis! 
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