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Mama and Me Uganda 

17e nieuwsbrief – december 2021 
Deze tijd vlak voor kerst is altijd een mooi moment om alvast op het jaar terug 

te kijken. Een jaar met "van hetzelfde": de lockdown in Oeganda duurt 

inmiddels al zo'n 2 jaar. Maar ook een jaar waarin we kansen zagen om te 

vernieuwen. Een jaar van weinig nieuwsbrieven, maar tóch veel nieuws! 
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Begin van het jaar is 

founder/voorzitter Diede Martens 

mama geworden van een prachtig 

zoontje. Na de verlofperiode kon zij 

maar beperkt aan het werk voor de 

stichting vanwege de gezondheid 

van het kleine manneke.  

Zo werd het een jaar van minder 

nieuwsbrieven (voor wie ze gemist 

heeft: excuses!), maar de 

belangrijkste dingen zijn opgepakt 

door de andere bestuursleden en het 

belangrijkste werk kon gewoon 

doorgaan. Goed om te vermelden is 

dat het team in Oeganda steeds 

zelfstandiger is en ook zij de taken 

zelf hebben opgepakt. Met hier en 

daar nog de hulp van de adviseurs 

van Tusaidiane Uganda LTD.  
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In de omgeving van het Mama and Me babysitter centre (dat helaas nog steeds 

de deuren gesloten moet houden vanwege de aanhoudende lockdown) zijn er 

nog véél méér baby's geboren.  

Elke keer schonk Stichting MommaLuv de nieuwe mama's een groot 

kraampakket voor een goede start voor de kleintjes. Het team heeft de 

samenwerking met deze mooie organisatie onlangs opgepakt: tussenkomst van 

ons team in Nederland is niet meer nodig en ook dit brengt meer gevoel van 

ownership en zelfstandigheid binnen het Mama and Me babysitter centre.    
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Een andere actie bestond uit het uitdelen van 150 voedselpakketten 

(geschonken door Caritas Boxmeer) in de community. De bewoners worden 

zwaar getroffen door de gevolgen van de aanhoudende lockdown. Onder de 

150 buurtbewoners was ook een groep aanstaande mama's. Sinds de scholen 

in Oeganda gesloten zijn neemt het aantal tienerzwangerschappen in hoog 

tempo toe. Behalve het voedselpakket ontvingen deze vrouwen via Egoli Africa 

ook een kraampakket voor een veiligere bevalling.  
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Omdat het Mama and Me babysitter 

centre gesloten is vanwege de 

coronamaatregelen, heeft het team 

de community het afgelopen jaar 

vooral ondersteund door het 

verlenen van noodhulp.   

 

 

 

Maar minstens zo belangrijk zijn de 

huisbezoeken aan de gezinnen. Een 

activiteit doen met de kinderen, het 

uitdelen en samen maken van 

huiswerk, contact houden... Zó 

belangrijk in deze vreemde periode!  
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Blij waren ze! De scholen gingen weer open voor enkele klassen aan het begin 

van het jaar. Mama Josephine prees zich, net als een aantal van de kinderen, 

gelukkig om in die klassen te zitten. 

Helaas was hun geluk van korte duur, want vlak na de opening moesten de 

scholen hun deuren opnieuw voor álle klassen sluiten. En zo gingen de stapels 

boeken, potloden, schriften, wc-rollen, bezems én alle andere 

schoolbenodigdheden weer mee naar huis. Het laatste nieuws is dat álle 

scholen, én kindcentra (dus óók het Mama and Me babysitter centre!!!) in 

januari 2022 weer open mogen. Wij duimen ervoor!  
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W E B A L E   M U K W A N O ! - B E D A N K T   V R I E N D ! 

 

Na 2 jaar schoolsluiting willen we gezinnen uit de community ondersteunen zodat 

hun kinderen weer naar school kunnen als deze hun deuren openen in januari 2022 

door middel van het stimuleringsfonds.  

Voor €7,50 per maand wordt een kind in de schoolkosten ondersteund door een 

sponsor uit Nederland. Ook jij kunt dit doen! Als je mee doet, krijg je een persoonlijk 

kaartje toegestuurd. Zoals hierboven met een foto van kleine Gift, voor haar 

sponsormaatje (mukwano) in Nederland. 

 

Meer informatie over het stimuleringsfonds? 

Stuur ons een mailtje: ino@mamaandmeuganda.com.  
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Deze week kwamen de mama's naar het Mama and Me babysitter centre om hun 

kerstpakketten af te halen. Gezinnen die bij Mama and Me zijn aangesloten ontvangen al 

gedurende de gehele lockdown een weekbudget ter ondersteuning om tijdens deze crisis 

rond te komen. Maar deze pakketjes met onder andere rijst, kookolie, spaghetti en suiker 

bieden net wat extra voor de kerst. 

Team member Aidah schreef: 'We bring you greetings from all the member mothers at 

Danida. They send love to you all and wish you a HAPPY NEW YEAR 2022.'  
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We zijn op zoek naar een nieuwe penningmeester! Ben jij of ken jij iemand die 

in het nieuwe jaar aan een nieuw avontuur wil beginnen als ons bestuurslid?  

We horen heel graag van je! 

Stuur ons een mailtje, of neem contact op via 06-12226135.  

 



10

 

Tenslotte wensen wij, het team in Nederland, jullie allen 

een warme kerst en een mooi nieuw jaar toe! Dank voor al 

jullie aandacht en support in het afgelopen jaar! 

 

Voor wie in deze decembermaand nog wil delen: alle 

donaties blijven meer dan welkom, om ons werk te blijven 

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

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

U sponsort dus gratis! 
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