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Beste vrienden van 
Mirembe 
  
Pieken en dalen 
Hier in Nederland zet de daling van de recente besmettingsgolf door. 

Ons openbare leven komt weer goed op gang. 

In Oeganda heeft de tweede Covid-golf net ingezet, in de laatste week van mei is 

het aantal geregistreerde besmettingen verdubbeld. Met name in de steden zit een 

piek in de leeftijdsgroep van 20 tot 30 jaar. Mensen moeten de dure testen zelf 

betalen en blijven vaak uit het zicht van de gezondheidszorg. Bovendien liggen de 

ziekenhuizen vol en worden mensen er weggestuurd. 

Reizen van het platteland naar de steden wordt door de overheid ontraden. 

Vaccinatie komt langzaam op gang. 

 

Iedereen laveert tussen beperkingen en risico’s, past zich aan en probeert het 

beste ervan te maken. 

De scholen en instituten die wel de verplichte Covid-aanpassingen konden maken 

gaan in stappen weer open. Door de economische crisis hebben de mensen echter 

nauwelijks geld om bij te dragen in schoolkosten en behandeling van hun 

gehandicapte kinderen. 
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In deze nieuwbrief leest u hoe het Kawempe Youth Centre met haar sociaal-

educatief werk inspeelt op de behoefte van veel jongeren. Deze weten het 

centrum steeds meer te vinden. 

In Kamuli is de bouw van de Kachica school hervat en begint aan de laatste fase. 

Seechild kon mede door uw steun het terrein aan de Covid-eisen aanpassen en  de 

zorg voor de jongeren met meervoudige beperkingen weer oppakken. 

De medewerkers zijn gemotiveerd en de kinderen komen graag, maar de 

toegenomen armoede beperkt de ouderbijdragen. 

Wij gaan nog even door met onze actie om dit zorgcentrum te helpen open te 

blijven. 

 HARTELIJK DANK VOOR UW HULP! 

  

Wij wensen u een mooie zomer vol herwonnen vrijheid 
 

 

Verder na de noodhulp 
 
Seechild is weer open! 
De crisis is echter nog niet 

voorbij. 
Het centrum moet nog minstens 
een jaarinkomen 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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SEECHILD is weer open! 
 
Het SEECHILD–BISTC instituut kan de 
zorg voor de jongeren met 
meervoudige beperkingen weer 
oppakken. 
Een extra gift begin dit jaar hielp om 
de meest noodzakelijke aanpassingen 
te realiseren. 
 
Medewerkers en de kinderen blijven 
gemotiveerd.  
Iedereen werkt hard om door te 
kunnen gaan. 
 
Lees hier meer. 

 

 

 

Kawembe Youth Centre 

beweegt mee 

  
Als we niet uitkijken ontstaat er een 
verloren generatie kinderen! 

 

De bouw van de Kachica school 

vordert 
   
De slaapzalen voor de examenklassen 
zijn de laatste grote klussen waaraan 
wordt gewerkt. 
De nieuwe klaslokalen en de 
watervoorzieningen waren al begin 
2020 afgebouwd; nu zijn ook de 
keuken en de multifunctionele hal 
klaar. 
Iedereen is enthousiast over wat al 
bereikt is. Trots spreekt uit hun 
verslagen. 
 
Kijk zelf! 

 

 

 

Droevig bericht 

Wij missen Hanny Friesen. 
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Dankzij uw gulle giften tijdens de 
kerstactie 2020 kan Kawempe Youth 
Centre (KYC) haar medewerkers 
doorbetalen. 
Esther Kyazike en haar mensen doen 
er alles aan om de jeugd te 
ondersteunen. 
 
Lees hier over hoe zij dat aanpakken.  

 

 

 

Zij was zo’n 14 jaar lid van het 
Mirembe bestuur en fungeerde met 
haar scherpe analyses en 
commentaren als ons geweten. 
Haar kritische blik en out-of-the-box 
denken hielden ons die jaren met 
beide benen op de grond. 

Meer over deze bijzondere vrouw leest 
u hier. 
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Ons adres: 

Secretariaat Stichting Mirembe 

Oude Groenewoudseweg 252 

6524 WS Nijmegen 

secretariaat@stichtingmirembe.nl 
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