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Beste vrienden van Mirembe 
  
Verder in een veranderde wereld 
 
'Ik wens u interessante tijden toe' is een oude Chinese verwensing, die 
werkelijkheid is geworden. 
 
In Europa: oorlog, miljoenen mensen op de vlucht; politieke, sociale en 
economische onrust en we zijn nog maar net uit de coronacrisis.  
In Oeganda zijn de gevolgen van de coronacrisis nog nauwelijks te overzien. 
De scholen zijn, na bijna twee jaar, op 10 januari weer begonnen. Niet allemaal: 
zo'n 5000 scholen bleven dicht: failliet, of gebrek aan onderwijzend personeel. 
Veel kinderen kunnen daardoor niet meer terug of hun ouders kunnen de 
schoolgelden niet meer opbrengen. 
De allerarmste lagen van de bevolking ondervinden ook hier de grootste gevolgen. 
Zij, en vooral de kinderen en de jongeren, hebben de geboden educatie en zorg 
het meest nodig, maar kunnen veel minder zelf bijdragen dan vóór de crisis. 
 
Mede dankzij de noodsteun, waar u aan bijgedragen hebt, konden de verschillende 
partnerprojecten van Mirembe de draad weer oppakken. Zij maken nu plannen om 
weerbaarder en economisch zelfstandiger te worden, zowel voor hun eigen 
organisaties als voor de gemeenschap waarin zij werken. 
Zorg voor elkaar blijkt zowel bij ons in Europa als in Afrika het belangrijkste 
tegengif in tijden van maatschappelijke ontwrichting. 
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Hier leest u hoe de vrouwen van CHIDFEA dat in praktijk kunnen brengen dankzij 
het fantastische resultaat van de recente kerstactie! 

Hartelijk dank voor uw geweldige steun! 
 

Overal slaan mensen de handen ineen en wij staan schouder aan 
schouder met hen.  

  
Wij wensen u allen een fleurig, hoopvol voorjaar. 

 

 

Boze geesten, vloeken en 
hekserij zitten erachter! 
  
Juiste behandeling, zorg en training 
doet echter wonderen voor zwervende 
jongeren met geestelijke beperkingen. 
  

SEECHILD haalt ze van de 
straat en geeft hen een 
nieuwe kans! 
 
U ook? doneer via 
de  website of direct o.v.v.: 
'SEECHILD 2022' . 
 
Lees hier meer over hun aanpak.  

 

 

Nieuws 
  

  

 

Kawempe Youth Centre meer 

nodig dan ooit! 
 
‘Zoveel kinderen kunnen niet terug 

 

Succesvolle heropening van de 

Kachica school in Kamuli  
 
De Kachica gemeenschap meldt trots 
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naar school en verwachten nu hulp 
van ons’, schrijft Esther Kyazike. 
‘Dit vraagt om nieuwe activiteiten. 
Vooral om de kinderen met leren te 
ondersteunen.  Naast boeken is echter 
ook schoolgeld, uniformen en zoveel 
meer nodig’. 
Lees hier voor welke uitdagingen zij 
staan. 

 

 

 

Het gaat goed met de 

jongeren van Mushanga  

De 36 deelnemers leren van elkaar, 
werken, sporten en zingen samen en 
zijn een spaarfonds begonnen. 
Hun varkentjes gedijen goed, maar 
door de droogte moet er opnieuw 
geplant worden.  
  
Lees hier meer over hoe deze jonge 
mensen hun toekomst vorm geven. 

 

  

dat alle 408 leerlingen terug zijn en er 
geen meisjes zwanger zijn geraakt! 
Er kwamen 64 leerlingen extra bij van 
scholen die gesloten bleven! 
'Die kunnen we toch niet wegsturen', 
vertelt het schoolhoofd Kalanzi. 
 
Lees hier hoe zij dat denken aan te 
pakken. 

 

 

 

St. Francis Little Birds School 

staat voor grote uitdagingen  

Het School Management Committee 
staat voor de enorme taak de ouders 
en de gemeenschap te motiveren en 
te mobiliseren om deze school in stand 
te houden en zich verantwoordelijk te 
voelen voor de zorg voor hun wezen 
en kwetsbare kinderen. 
  
Lees er hier meer over.  
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Volg Stichting Mirembe via:  

 

 

Facebook
 

 

 

Website Mirembe
 

 

    

Bank: ABNAMRO Raamsdonksveer NL28ABNA0422572020, 

BIC/Swift: ABNANL2A  
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