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Een update van onze kinderen • hoe gaat de 
lockdown in Uganda • thuisonderwijs en meer.

Dankzij de hulp van onze donateurs konden afgelopen jaar weer 
21 kinderen in Uganda een stap zetten naar een betere toekomst! 
Omdat de scholen in Uganda ook het afgelopen jaar 

weer een groot deel van de tijd gesloten zijn geweest, 

hebben we vanuit de stichting opnieuw thuisonder-

wijs georganiseerd. Voor de 10 basisschool leerlingen 

betekende dit, dat hun eigen leraren les kwamen 

geven in het huis van moeder Molly. Bijkomend 

voordeel hiervan was dat deze leraren ook inkomsten 

bleven ontvangen, ondanks dat de school gesloten 

was. De kinderen hebben de gebruikelijke leerstof 

doorlopen en hebben zodoende geen leerachterstand 

opgelopen. 

Alex, Elizabeth en Lucas zijn dankzij het thuisonderwijs 

in 2020 en begin 2021, geslaagd voor de eindtoets van 

de basisschool. Zij zijn halverwege dit jaar mee gaan 

doen met het thuisonderwijs van Sophia op het niveau 

van de eerste klas van de middelbare school. De 

andere 2 kinderen die al naar de middelbare school 

gingen (Patience en Esther) hebben ook thuisonder-

wijs gekregen van docenten uit de buurt. 

Desire die ‘petroleum engineering’ studeert aan de 

universiteit kon online lessen volgen vanuit haar 

studentenkamer op de campus. Haar examens zijn 

gelukkig gewoon doorgegaan en zij zal volgend jaar 

al beginnen aan het derde jaar van haar studie.

Dankzij het thuisonderwijs zijn alle kinderen in het 

‘schoolritme’ gebleven  en goed voorbereid op de 

eindtoetsen van het schooljaar. De verwachting is dat 

de scholen op 10 januari eindelijk weer open gaan en 

dat zij dan de toets af kunnen leggen. Wij verwachten 

dat ze dan weer de stap kunnen maken naar de 

volgende klas. 



Drie kinderen hebben hun opleidingen 
bijna voltooid
We hadden dit jaar ook 3 eindexamenkandidaten die hun 

opleiding bijna hebben afgerond;

Doreen heeft haar diploma behaald voor kok&cateraar en heeft 

aanvullend daarop een cursus tot ‘Barista’ gevolgd. Haar vaar-

digheden toont zij in dit �lmpje. Doreen heeft door de 

lockdown moeten wachten op een stageplek, maar hoopt die 

begin volgend jaar te krijgen om praktijkervaring op te doen, 

voordat ze op zoek kan gaan naar een baan. 

Oscar heeft zijn opleiding tot automonteur vrijwel afgerond, maar ook bij hem heeft corona ervoor gezorgd dat 

de school dichtging en hij de opleiding niet heeft kunnen afsluiten met een diploma. Ondertussen voert hij nog wat 

werkzaamheden uit bij de autogarage waar hij zijn stageperiode heeft doorgebracht. 

Dorcus heeft de opleiding tot kapster en schoonheidsspecialiste afgerond en is ervaring op aan het doen in een 

beautysalon vlakbij haar geboortedorp. Zij moet wachten tot de school weer open gaat om haar certi�caat te 

kunnen ontvangen. 

FILMPJE BARISTA HIER

Daphne na zwangerschap weer naar school
Daphne is twee jaar geleden gestopt met haar middelbare school omdat ze zwanger was. Ze is ondertussen de trotse 

moeder van een dochter. Omdat ze graag wil gaan werken, zal ze met hulp van de stichting een opleiding tot kapster 

gaan volgen.

Financieel verslag
Door alle beperkingen als gevolg van het coronavirus konden er vrijwel geen sponsoractiviteiten plaatsvinden. 

Hoewel de inkomsten uit giften van onze donateurs wel wat zijn toegenomen, waren de totale uitgaven (€ 11555) in 

2020 fors hoger dan de inkomsten in dat jaar (€ 7010). Deze uitgaven bestaan voornamelijk uit schoolgeld en het 

inhuren van leraren voor het thuisonderwijs, schoolboeken en schriften. Daarnaast hebben we de gezinnen gehol-

pen om voldoende eten te kunnen kopen, nu alle kinderen thuis zijn. Voor moeder Molly, die voor een grote groep 

kinderen zorgt, hebben we wederom een stukje land gehuurd zodat ze zelf groente, bonen en sorgum kon telen.

Gelukkig hebben we het verlies in 2020 van € 4.545 nog op kunnen vangen met het eigen vermogen. Dat is daardoor 

wel verder afgenomen. 

Ook in 2021 was het door het coronavirus lastig om sponsoractiviteiten te organiseren. We zetten ons in om extra 

donateurs te vinden en kunnen daarbij uiteraard alle hulp gebruiken! 
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VOLG ONS  OP

Triodos Bank IBAN: NL 75 TRIO 0254 6992 51 t.n.v. Stichting Auntie Rosette in Noordwijk.
contact@auntierosette.com, tel nr: 071-3625510 (avond en weekend)

Rosette in ondertrouw
We hebben nog een heel ander nieuwtje: Rosette is dit 

jaar ten huwelijk gevraagd door haar vriend Peter. Zij 

hebben begin december de eerste traditionele ceremo-

nie ondergaan, waarbij Rosette geïntroduceerd is bij de 

familie van haar aanstaande echtgenoot. Volgens 

planning zal de bruiloft volgend jaar juli/ augustus 

plaatsvinden. Wij hopen daar met een delegatie van ons 

bestuur bij te kunnen zijn!

Geef om de toekomst van 
de kinderen
Door alle goede berichten uit Uganda en de progressie die de kinderen maken dankzij het thuisonderwijs, 

zien we dat we juist ook in deze moeilijke tijden heel veel kunnen betekenen voor de 21 kinderen in Uganda.

Drie van hen kunnen binnenkort gaan werken en in hun eigen levensonderhoud voorzien. De overige 18 

hebben nog een weg te gaan tot ze zover zijn en wij blijven ons daarom inzetten om ook hen een kansrijke 

toekomst te bieden. Helpt u mee? Alvast heel erg bedankt voor uw donatie!


