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Beste vrienden van 
Mirembe 
  
Hoopvol, aanpassen en doorzetten 
Langzamerhand komt de samenleving sociaal en economisch weer op gang. 

Ook al mogen de scholen begin maart deels weer open, veel scholen kunnen 

niet aan de opgelegde corona-veiligheidsregels voldoen. Iedereen doet zijn best 

om zich aan te passen en door te pakken. 

 

Het Tusaidiane Boekenfonds helpt soms daarbij. Dat leest u in deze nieuwsbrief. 

En ook hoe de CHIDFEA vrouwen zich herorganiseren en weer aan de slag gaan.  

De Elisabeth Namaganda Foundation kon, mede door de relatieve rust van de 

onderwijssluiting, vaart maken met de bouw van het restaurant en de renovatie 

van de parkeerplaats. De bouw van de Kachica school in Kamuli is vertraagd; 

hierover berichten wij u later. 

 

Heel blij zijn we met uw donaties voor de Kerstactie van december 2020!  

Kawempe Youth Centre kan nu de salarissen betalen en open blijven ondanks de 

beperkingen. Ook dankzij uw bijdragen konden we SEECHILD helpen een begin te 
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maken met de noodzakelijke corona-aanpassingen in de zorg voor hun 

gehandicapte pupillen.  

HEEL HARTELIJK DANK! 

 

SEECHILD heeft extra ondersteuning nodig. De toegenomen armoede beperkt de 

ouderbijdragen. Ook de rest van dit jaar blijft het lastig dit zorgcentrum open te 

houden. 

Daarom doen wij een beroep op u.  

  

Wij wensen u een hoopvol en inspirerend voorjaar 
 

 

Verder na de noodhulp 
 
Zij blijven zich inzetten, de 
medewerkers van Seechild. 
De crisis is echter nog niet 
voorbij. 
Het centrum moet nog minstens 
een jaar inkomen zien te 
overbruggen.   
  

Actieproject: 
Help de kinderen van 
Seechild 
 
Alstublieft, doneer via de website of 
direct o.v.v.: 'SEECHILD 21' . 
 
Lees hier meer over de situatie van 
Seechild.  

 

 

Nieuws 
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Kawempe Youth Centre doet 

wat het kan 
 
Dankzij uw giften met Kerst 
kunnen zij open blijven! 
Achterstanden lopen verder op. Vooral 
in arme wijken waar kinderen thuis 
niet de middelen hebben om te leren. 
Jongeren die van school af zijn en op 
eigen benen willen staan, zagen 
afgelopen jaar kansen voor hun neus 
vervliegen. In deze ongekende crisis 
vervult Kawempe Youth Centre een 
belangrijke rol. Dat is geen 
eenvoudige klus. 
 
Hier leest u daar meer over. 

 

 

 

De Elisabeth Namaganda 

Foundation houdt de vaart erin! 
 
Dankzij de medefinanciering door 

 

Chidfea weer aan de slag! 
 
De groep herpakt en herorganiseert 
zich. 
De leidsters van Chidfea gaan rond en 
bespreken met iedere vrouw ter 
plaatse de situatie en welke stappen 
er nodig zijn. 
Velen moeten helemaal opnieuw 
beginnen. 
De vrouwen vormen nieuwe groepjes 
van vijf. Samen maken zij voorstellen, 
businessplannen om hun handel weer 
op te starten. 
 
Lees hier verder over deze 
ondernemende groep vrouwen. 

 

 

 

Meer nieuws 

Blije gezichten in coronatijd! 
Lees hier hoe het Tusaidiane 
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stichting Mukwano vorderen de 
bouw van het restaurant en de 
renovatie van het parkeerterrein snel. 
Exploitatie ervan brengt hen een stap 
dichterbij de verlangde grotere 
financiële onafhankelijkheid. 
 
Lees hier verder  

 

 

 

Boekenfonds helpt met boeken en 
lesmaterialen leraren en studenten de 
negatieve effecten van 
schoolsluitingen op te vangen. 
 
Kascommissie: transparante 
boekhouding en lage overheadkosten. 
Lees hier hun bevindingen.  
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