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Mama and Me Uganda 

16e nieuwsbrief – november 2020 
Het virus en de lockdowns hebben de wereld nog steeds in hun greep. Dat 

betekent niet dat er stil wordt gezeten bij het Mama and Me babysitter centre. 

Op last van de overheid is het centrum, evenals de scholen met uitzondering 

van de examenklassen, nog steeds gesloten. Toch lukt het ons team om goed 

contact met de gezinnen te onderhouden. Meer daarover in deze nieuwsbrief. 
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Team members Aidah en Kevin leggen gedurende de week huisbezoeken af. 

Even een praatje maken, nagaan of het gezin het lukt het hoofd boven water te 

houden, een contactmomentje met de kinderen. Aidah schreef over dit 

bezoekje aan de tweeling Opio en Odong: 'the mother was sharing with us that 

the boys are always making ways leading to the centre: they really miss us. 

And we miss them too.'   

 

Het is enkele moeders gelukt om 

ondanks de lockdownmaatregelen 

wat werk te kunnen blijven doen. 

Daarnaast zorgt het noodbudget dat 

de gezinnen van ons ontvangen 

ervoor dat alle gezinnen in elk geval 

toch een dagelijkse maaltijd hebben. 

Het noodbudget wordt, zolang de 

kinderen vanwege de maatregelen 

niet naar het babysitter centrum 

mogen komen, wekelijks aan de 

moeders uitgedeeld.  
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In mei stuurden we een extra 

nieuwsbrief, vanwege de actie 'Steun 

een mama en haar kleintje in 

Oeganda - met een kraampakketje 

tijdens de coronacrisis'. 

Uiteindelijk hebben we, met hulp van 

Wilde Ganzen en MommaLuv meer 

dan 70 pakketten uit kunnen delen 

aan zwangere en pas bevallen 

moeders in de wijk!   

 

Het team heeft samen met de 

babysitters wasteilen uitgedeeld met 

daarin 4 zeepstaven, 10 kilo 

maismeel, 2 liter kookolie, 4 kilo 

bonen en 4 kilo suiker. 

De aanstaande mama's ontvingen 

ook een Mercy for Mamas birthing 

kit, bestaande uit enkele 

noodzakelijke dingen (zoals een 

plastic zeiltje, steriel mesje, watten 

en gaasjes en een navelkoordje) 

voor een veiligere bevalling.  
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Nog geregeld komen de mama's   

 

...even hun lieve baby showen!  

 

 

 

Het kinderboek 'Aisha and Moses, strong against Coronavirus!' leert kinderen over 

wat het virus is, wat je er tegen kunt doen en het geeft woorden aan alle gevoelens 

die erbij kunnen komen kijken. Onze werkers wilden enkele boekjes printen om uit te 

delen aan scholen in de buurt, maar deze zijn helaas nog steeds gesloten. Nu lezen 

ze tijdens huisbezoekjes voor aan de kinderen (zoals Aidah hierboven, in de wijk 

Danida) en enkele boeken zijn in de community verspreid. 

Nog meer zien? In déze video leest Kevin voor in de wijk Masese III.  
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Sinds een tijdje beschikt het Mama 

and Me babysitter Centre over 

nieuwe kantoorapparatuur. Kevin en 

Aidah leggen de huisbezoekjes 

sindsdien mét stapeltjes geprint 

huiswerk voor de kinderen af.  

 

Zo zijn de kinderen tóch geregeld 

met schoolwerk bezig. 

Sinds september zijn de scholen 

weer open voor examenklassen, 

maar de kinderen die bij ons project 

zijn aangesloten, zijn nog niet zover. 

Helaas kunnen zij dan ook al sinds 

maart niet meer naar school, en 

hoogstwaarschijnlijk zullen de 

scholen pas weer openen in 

maart 2021.  
 

 

 

Behalve onder het coronavirus en de lockdown heeft Oeganda de laatste tijd 

ook te lijden onder ongeregeldheden in aanloop naar de nieuwe 

presidentsverkiezingen in 2021. Verschillende kranten schrijven hierover. Ook 

in Jinja liep de situatie uit de hand. Aidah berichtte: 'for us we are ok, but many 

people lost their life during these horrible things. Danida is still safe, it was only 

tear gas affecting many, but no death'.   
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En dan nog even iets heel anders: black Friday, cyber Monday... 

Wist je dat je, door je online aankopen via Sponsorkliks te doen, Mama and Me 

GRATIS kunt sponsoren? Er gaat dan een gedeelte van het aankoopbedrag naar 

onze stichting, zonder dat het je iets extra's kost.  

 

En om het nog makkelijker te maken: op je computer kun je deze 

browserextensie  installeren, vervolgens Stichting Mama and Me kiezen als 

sponsordoel en jouw favoriete webwinkels aanvinken. Zo vergeet je het nooit meer!  

 

Als je dan naar jouw webshop gaat (en je zou vergeten dit via de Sponsorklikspagina 

te doen), dan zal er een pop up verschijnen die jou de keuze geeft om gratis Mama 

and Me te sponsoren. Vervolgens word je doorgelinkt naar de webshop en zal er na 

je aankoop een bedrag naar Mama and Me gaan. De winkels die je aanvinkt, komen 

ook bovenin je bladwijzerbalk te staan.   
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En voor wie niet hoeft te shoppen, maar wél wil delen: alle 

donaties blijven meer dan welkom, om ons werk te blijven 

doen voor de mama's en hun kinderen in Jinja, Oeganda. 

Een donatie mag rechtstreeks over worden gemaakt 

op NL95 SNSB 0922 9609 17 ten name van 

Stichting Mama and Me Uganda.   

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

Doneer nu  
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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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