Kampala, April 2021
Hartelijke groeten vanuit Kajjansi, waar net dit weekend
het regenseizoen weer in alle heftigheid begonnen lijkt.
Wat een water kan hier toch vallen in minuten, en deze
omgeving is ook berucht voor het meeste onweer ter
wereld zo’n beetje, dus het knettert en rommelt weer veel.
Wat daarbij ook dan meteen weer als resultaat heeft dat
de stroom uitgaat ( veel geknetter ook op de vaak aan
elkaar geknoopte electriciteitsdraden!!) , en wat zijn we
dankbaar voor ons solar systeem. Anders zouden we ERG
veel in het donker zitten momenteel. De buurt is er ook blij
mee, want onze buitenlampen zijn dan de enige verlichting
in de hele omgeving.
We vierden Pasen dit afgelopen weekend. Een mooie tijd
om na te denken over wat Jezus voor ons allemaal gedaan
heeft: Hij was en is het echte Licht van de wereld!
In Oeganda staat het nieuws veel in het teken van het
geven van Covax. Er is veel sceptisch denken hier, vooral
ook omdat er weinig mensen echt ziek zijn door de virus
hier, en door angst en het niet begrijpen van de werking.
Tot nu toe hebben zo’n 90.000 mensen de vaccinatie
gehad; in een land met ongeveer 50 miljoen mensen,
weten we niet echt hoe dit verder zal gaan.

Kerst 2020, allemaal samen in Kajjansi!

Hangaar
Momenteel staat de Cessna Caravan uit
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team aangenomen: Brian Okello.

Ik denk dat wij wel ECHT heel erg veel geluk hadden
afgelopen Kerst vakantie, omdat al onze kinderen bij ons
konden zijn. We hadden de tickets geboekt toen alles in
Nederland weer veel meer in lockdown ging, dus toen
hebben we wel even getwijfeld en goed overlegd. Maar
omdat Oeganda nog steeds thuis is voor hun en omdat
we ook niet wisten op dat moment hoe lang het nog zou
zijn voordat we elkaar weer zouden ontmoeten hebben
we de vluchten als ‘noodzakelijk’’ door laten gaan en het
was SUPER! Wat een gezelligheid in en om huis voor
twee weken! Het was weer erg stil in januari…

Regen Afgelopen week was er zo ontzettend veel regen op 1 ochtend,
Wat doe jij nu allemaal Ilonka? Kun je niet een keer een ‘dag
Kees deed er 2 uur over om met zijn monteursteam bij ons
in het leven van’ doen, vertellen wat jij zoal doet? Dat is de
vliegveld/hangaar te komen (de afstand is 14 kilometer). De
laatste maanden een aantal keer aan me gevraagd. Toen de
doorgaande weg van Kampala naar Entebbe was op het laagste punt
kids nog klein waren, en ik naar de markt ging, mensen
onder water gelopen en er was een truck omgevallen. Door de enorme
bezocht en er op uit ging , was dat wat makkelijker. Er is een
hoeveelheid verkeer veroorzaakt dat meteen ontzettende files. Toen ik
tijd voor alles, en het ‘probleem’ met personeels zaken is,
er een uur later ook langs reed, deed ik er nog net zolang over. (Ik
dat er veel anoniem is, en verder is het ook gewoon ECHT
vertelde de mensen in het kantoor hoever ik had kunnen reizen door
saai om er over te schrijven. Ik zit meestal of achter mijn
Nederland in 2 uur!) Behalve het onderlopen van wegen is het
Op deze foto kun je goed de landingsbaan in
computer in TEAMS vergaderingen (reizen blijft in gewikkeld,
natuurlijk altijd meteen veel erger voor mensen die hun huizen wat Kajjansi zien. Sinds twee weken is er een grote
zeker nu landen om ons heen weer meer op slot gaan), of ik
lager in Kampala hebben gebouwd. En inderdaad waren er in één van reparatie begonnen, om het gedeelte wat nu
overleg met staf hier, of ik schrijf raporten over overlegde wijken ook een heleboel huizen weggeregend. De politie heeft ook eigenlijk steeds onder water staat op te hogen.
groepen waar ik voor MAF International in zit. Dat is erg leuk
een aantal keren een waarschuwing uitgestuurd dat vooral
Ons vliegveld team maakt erg veel uren en
om te doen trouwens, mijn ervaring delen over hoe het
schoolgaande kinderen erg op moeten passen als ze door de regen
werkt samen met verschillende locale
leven hier is, en wat er praktisch is om te gebruiken of wat
lopen. Als het heel hard gaat, kunnen ze gemakkelijk meegesleept
bedrijven om te zorgen dat alles op de juiste
veel te Westers is om iets mee te doen hier! Iemand noemde
worden door het stromen van het water en de meeste kinderen hier hoogte komt zodat er geen overstromingen
mij pas een keer de ‘lijm’ tussen mensen (personeel) en
kunnen helaas niet zwemmen.
meer komen. Juiste afvoer van al het water is
MAF, op zich vind ik dat een compliment en helemaal prima
een groot onderdeel van het werk.
om voorlopig hier nog te blijven plakken!

Een van onze partners waar we voor vliegen is AVSI,
die door heel Oeganda heen werken in ontwikkelings
werk, en gezondheids zorg. https://www.avsi.org De
foto hiernaast wordt er een bezoek gebracht aan een
prothese branche in Gulu. Er wordt hier intensief
samengewerkt met CURE, een organisatie waar we
ook mee samenwerken. De nood is groot en het is
mooi om te kunnen helpen met transport.

Wat zijn we blij met al het geld dat we hebben gekregen om
mensen hier eten en schoolgeld te geven. We kunnen nog steeds
om de week twintig gezinnen maismeel en bonen geven, en
afgelopen weekend waren er ook eieren en rijst bij. We zijn
samen met vier gezinnen begonnen met een lening voor werk dat
ze graag willen doen, maar waar ze nooit genog kapitaal voor
hadden. Om de week komt er een klein bedrag terug, wat we dan
weer opsparen voor een volgend project. Het zijn maar kleine
projecten (verkoop van houtskool, een winkel met meel, bonen,
suiker etc en iemand die fietsen repareert) maar het feit dat er
regelmatig inkomen is helpt deze gezinnen enorm, en ze doen
goeie zaken tot nu toe!.

Nou, van een verlof dit voorjaar is ook niets
gekomen, en het is ook goed zo, we wachten
gewoon nog totdat alles wat meer open lijkt.
Erg fijn dat we via whatssapp met velen van
jullie in contact kunnen blijven. (en zelfs mee
te kunnen zingen met het koor in de VEG
Elburg afgelopen zondag- wat leuk toch he,
dat dat zomaar kan!)
We zien uit naar ‘face to face’ ontmoetingen
hopelijk later in het jaar, en weten ons als
altijd gedragen door jullie gebed en
meeleven
Hartelijke groet! Kees en ilonka

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden
van de ervaringen van de familie Barendse.
De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de
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of Kees & Ilonka als supporter wilt ondersteunen,
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Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u
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