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Beste vrienden van Stichting Mirembe
De hardnekkige technische storing van de website is verholpen.
Gelukkig bleven al uw gegevens steeds goed beschermd en
versleuteld.
Een formulier invullen of een donatie doen was volkomen veilig.
Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Kerst 2020, te vroeg voor terugblik of vooruitzicht
De coronapandemie houdt de hele wereld in haar greep.
De paniek lijkt minder, maar we zitten nog midden in de gevolgen van deze
ongekende crisis.
Onze Oegandese partners blijven hun best doen om mensen in hun omgeving voor
te lichten en te helpen. Natuurlijk is hun eerste zorg zelf te overleven, persoonlijk
met familie, collega’s en met hun eigen organisatie.
Uw gulle en hartverwarmende reactie op hun noodkreet begin dit jaar stelde ons in
staat een zevental covid-19 noodhulpacties uit te voeren. Een overzicht daarvan
vindt u hier.
Heel hartelijk Dank!
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Wij wensen u liefdevolle feestdagen en vooral een gezond Nieuwjaar

Ann Spierings, Sylvia Zurmühle, Rose Muberalugo, Judith Grootscholten,
Olav van Vliet en Guus Verzellenberg

Verder na de noodhulp
Zij blijven zich inzetten, de
medewerkers van Kawempe Youth
Centre.
Ook voor hen is de crisis nog niet
over.
Zij moeten nog minstens een half jaar
zonder inkomen zien te overbruggen.

Kerstactie 2020:
Help dit centrum te
overleven
Alstublieft, doneer via de website of
direct o.v.v.: 'Kawempe 2020' .
Lees hier meer over de kerstactie.

Kawempe Youth Centre,
juist nu!

Ook nog:
Seechild zorgt voor gehandicapte
kinderen. Ook zij worstelen om te
overleven en weer open te kunnen.
Alle meeropbrengst van deze
kerstactie is om Seechild door de
crisis te helpen. Lees hier meer.

Met jongerenvertegenwoordigers voert
KYC voorlichtingscampagnes.
Esther Kyazike:‘We trainen

leerkrachten in het gebruik van hun
mobiele telefoon om thuiszittende
leerlingen te bereiken. Ook brengen
we lees- en schoolboeken bij kinderen
thuis. Duizenden kinderen hebben een

In de Nieuwsbrief van begin deze
maand leest u onder meer over de
ondernemende vrouwen van de
2

grote achterstand opgelopen. We
willen hen hiermee enige
vooruitgang bieden.’

Chidfea, de veerkracht van de mensen
in Kamuli en de hoopvolle
ontwikkelingen van de Elisabeth
Namaganda Foundation.

Maar, er zijn meer effecten van
noodhulp die hoopvol stemmen.

In de traditionele Kerstbrief staan
het jaaroverzicht en
de noodhulpacties.

Hier leest u daar meer over.
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