
1

secretariaat@so-boxmeer.nl

Van: Stichting Mama and Me Uganda <info@mamaandmeuganda.com>

Verzonden: maandag 4 april 2022 15:36

Aan: secretariaat@so-boxmeer.nl

Onderwerp: Mama and Me nieuwsbrief april 2022

  

   

 

Mama and Me Uganda 

18e nieuwsbrief – april 2022 
 

 

Na bijna 2 jaar sluiting door de 

strenge lockdown als gevolg van 

COVID-19, kon het Mama and Me 

babysitter centre begin januari EIN-

DE-LIJK weer de deuren openen! Op 

weekdagen klinkt er weer 

peuterplezier, wordt er weer 

gelachen, gezorgd en gespeeld... 

Alsof het nooit anders is geweest. En 

tóch, is er nu een heleboel anders! 

Meer daarover in deze nieuwsbrief.  
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En laten we meteen beginnen met dát waar Mama and Me Uganda met name om 

draait. Het babysitter centre, in de wijk Danida aan de rand van de stad Jinja. 

Dagelijks worden er hier zo'n 30 kindjes uit de naburige sloppenwijken opgevangen. 

Het biedt een veilige plek en de kinderen krijgen er aandacht, voeding en verzorging 

en de ruimte om zich spelenderwijs te ontwikkelen. Een team van moeders werkt er 

als babysitters, samen met team members Aidah en Kevin. 

Iedereen was ontzettend blij dat na zo'n lange tijd waarin het team genoodzaakt was 

om de wijken in te gaan, de wijk weer naar het centre kon komen! 
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Ook de scholen mochten na lange tijd (een paar openingen voor enkele 

klassen die van zéér korte duur waren daar gelaten) weer van start. De 

gevolgen van bijna twee jaar sluiting zijn voor vele kinderen en hun gezinnen 

niet te overzien. Een dramatische toename van tienerzwangerschappen, 

problemen om te voorzien in schoolgeld door het verlies van banen... 

Het is dan ook een opluchting voor de gezinnen die bij het Mama and Me 

stimuleringsfonds zijn aangesloten dat hun kinderen weer terug de 

schoolbanken in kunnen. Door de actie 'Webale mukwano' die we in december 

lanceerden, hebben we 6 kinderen aan een sponsor kunnen koppelen.  

Ook interesse? Voor €7,50 helpt u een kind aan een mooiere start. Neem 

gerust contact met ons op!   

 

 

 

Hiernaast zie je mama Josephine 

met haar zusje Gift en haar 

dochtertje Gloria. Zij gaan alle 3 

terug naar school. Super trots zijn 

we op Josephine. Ze werd mama in 

het laatste jaar van de basisschool, 

zorgt voor haar kindje en heeft zich 

dapper door de lockdowns geslagen. 

Ze verliest haar doel -leerkracht 
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worden op de middelbare 

school-  beslist niet uit het oog!   
 

 

 

Natuurlijk moest de opening van het Mama and Me babysitter centre gevierd worden! 

Met véél springplezier en lange rijen voor de Tjeko Fun Services activiteiten, 

voor álle kinderen uit de buurt. 

 

Nieuw is dat het centre voortaan ook 

op de zaterdagen geopend is. De 

kindjes met wie we jaren geleden 

startten, zijn inmiddels flinke meiden 

en jongens.    
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Door de weeks gaan zij naar school 

en blijft het centre zoals bedoeld 

geopend voor de kleintjes 

van 0 tot 5 jaar.  
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In samenwerking met Stichting MommaLuv ontving weer een aantal (aanstaande) 

mama's een kraampakket voor een betere start voor hun kindje.  

 

Groeten vanuit het team in Oeganda! 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

    

 

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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