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Nieuwsbrief  juni 2020
De gevolgen van corona, een update per kind, 
de jaarrekening en andere berichten. 

 Gevolgen van de coronacrisis
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De hele wereld is in de ban van het coronavirus. Ook Uganda 

ontkomt hier niet aan. Bijna op hetzelfde moment als bij ons 

in Nederland werden ook in Uganda vergaande maatregelen 

getro�en en sloten bedrijven en scholen. Voor een kwetsbare 

economie als de Ugandese en mensen die leven van dag tot 

dag, heeft dat grote gevolgen. Veel families hebben geen 

enkele bron van inkomsten meer. Wanneer reserves ontbreken, 

is er geen geld om eten te kopen. De kinderen zitten thuis en 

missen naast onderwijs ook de dagelijkse maaltijd op school. 

De kinderen, die gewoonlijk naar kostschool gaan, zijn nu ook 

thuis en dat betekent extra monden om te voeden. Gelukkig 

kunnen we vanuit onze stichting de 21 kinderen en hun 

families helpen om door deze moeilijke tijd heen te komen. 

We hebben hun geld gestuurd om de komende maanden 
eten te kunnen kopen.  

Website info kinderen geupdate
De website-informatie over de kinderen is bijgewerkt met nieuwe informatie over het onderwijs dat ze 

volgen. Ook is er een korte impressie over hoe het met elk kind gaat. De kinderen hebben hiervoor zelf de 

informatie aangeleverd. Hier volgt een samenvatting. Voor de volledige informatie, zie deze link naar de 

website. Begin dit jaar zijn de meeste kinderen overgegaan naar de volgende klas of zelfs naar een nieuwe 

school. Uiteraard heeft de lockdown i.v.m. het coronavirus veel indruk gemaakt. Veel kinderen vertellen dat ze 

niet blij zijn dat ze thuis zitten en willen graag weer naar school. Er zijn nu 21 kinderen die we vanuit de 

Stichting ondersteunen: 13 kinderen gaan naar de lagere school; 3 kinderen gaan naar de middelbare school 

en 3 kinderen hebben de middelbare school inmiddels afgerond en doen een vervolgopleiding. Twee 

kinderen zijn direct na de lagere school gestart met een beroepsopleiding. Er zijn twee kinderen minder 

ondergebracht in onze stichting dan vorig jaar: Daphne (22) is vorig jaar gestopt met school omdat ze 

zwanger was geworden. Zij is bij de familie van haar vriend gaan wonen en is inmiddels bevallen van een 

dochtertje. Daphne wil niet meer naar school en staat daarom niet meer vermeld bij de kinderen op de 

website. De moeder van Desire (11) heeft privé problemen en heeft haar jongste dochter van school gehaald. 

Haar twee oudste kinderen (Oscar en Gift) gaan nog wel met onze hulp naar school.
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Doreen (24 jaar) is bezig met haar laatste jaar van de koks- en catering opleiding en 

wil een geweldige chef worden, liefst eigen baas;

Dorcus (20) rondt dit jaar haar opleiding tot schoonheidsspecialiste en kapster af en 

droomt van een eigen schoonheidssalon; 

Desire (20 ) studeert Petroleum engineering en environmental management aan 

de universeit van Mbarara. Ze vindt haar studie erg interessant;

Esther (18) zit in 3e klas van de middelbare school en gaat graag naar school;

Happy (17) is na afronding van de lagere school dit jaar gestart met een opleiding tot 

naaister en kijkt ernaar uit haar eigen jurken te kunnen naaien; 

Oscar (17) volgt een opleiding tot automonteur en loopt stage bij een garage in het centrum 

van de hoofdstad Kampala;

Patience (16) zit in de 2e klas van de middelbare school en geniet ervan tussen 

leeftijdsgenoten op de campus te leven;

Elizabeth (16) heeft er lang naar uitgekeken om naar kostschool te gaan en nu is het 

eindelijk zover, want zij zit in de laatste klas van de basisschool;

Sophia (16) is dit jaar naar de middelbare school gegaan en dat is nog wel even 

wennen. Ze mist thuis en het eten thuis;

Risha / Gloria (15) doet dit jaar de 5e klas nog een keer over, omdat haar resultaten 

onvoldoende waren om over te gaan naar klas 6; 

Gift (15) vertelt dat zij verdrietig is dat zij niet is overgegaan naar de volgende klas en dat 

ze het de afgelopen tijd moeilijk heeft gehad met haar moeder die vaak dronken is en 

het huishouden dan aan Gift overlaat. Gelukkig kan Gift wel bij haar tante Molly terecht.
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Lucas (14) is een heel trots dat hij in de laatste klas van de basisschool zit en dat hij 

gekozen is tot klassenvertegenwoordiger; 

Brandon (14) zit in de vijfde klas van de lagere school en mist zijn oudere broers en 

zus die allemaal op kostschool zitten; 

Alexander (14) werkt heel hard om volgend jaar toegelaten te worden tot de middelbare 

school van zijn dromen; 

Nini (12) zit in de zesde klas van de lagere school. Ze vertelt dat ze, 

nu ze thuis zijn a.g.v. het coronavirus, meehelpen op de akkers en in de

 bananenplantage.;

Brian (12) is niet blij dat de school gesloten is, maar hij vindt het wel �jn dat ze nu met z’n 

allen tante Molly kunnen helpen thuis. Hij hoopt snel weer terug te kunnen naar zijn klas 

(5e klas lagere school); 

Aggrey (12) zit in de vijfde klas van de lagere school en houdt van zijn school. 

Hij moet er nog wel aan wennen dat zijn oudere broer en zus naar kostschool 

gaan en hij alleen nog met zijn kleine zusje Shalom thuis is;

Anderson (11) doet dit jaar de derde klas van de lagere school nog een keer over. Hij vindt 

het �jn om naar school te gaan en te leren, want thuis is er teveel werk te doen en tante 

Molly zegt dat ze niet van luie kinderen houdt;

Frank (11) gaat naar de zesde klas van de lagere school en doet heel goed zijn best; 

Adela (10) zit in de vijfde klas van de lagere school en wil altijd de beste zijn van haar klas; 

Shalom (9) is de jongste van de kinderen en zit in de 3e klas van de lagere school. Zij is 

heel blij met de kadootjes die ze vorige zomer heeft gekregen. 
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Nieuwe schooluniformen
De schooluniformen waren versleten, daarom heeft Rosette gezorgd 

voor nieuwe schooluniformen voor de lagere schoolkinderen in 

Kamahuri.

 Kook- en bakspullen voor Doreen
Vorig jaar hebben we Doreen blij kunnen maken met nieuwe kook- en bakspullen die ze nodig heeft voor haar 

opleiding tot kok. Doreen heeft een prachtige taart gemaakt voor haar praktische examen en was één van de drie 

beste studenten van haar klas.
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Een laptop voor Desire
Desire kan dankzij de laptop die ze vorig jaar gekregen heeft 

op haar kamer op de campus studeren voor haar studie 

Petroleum Engineering en Environmental management.
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Jaarrekening
Jaarlijks kost het de stichting ongeveer € 11.000 om de kinderen naar school te laten gaan (inclusief maaltijden en 

schoolspullen). In 2019 hebben wij ongeveer € 6.800 ontvangen van vaste donateurs en uit eenmalige giften. Het 

tekort hebben we in 2019 kunnen betalen uit een grote gift van een paar jaar geleden. De hele jaarrekening over 

2019 staat op onze website. Klik hier >>

Hartelijk dank aan onze donateurs!
Namens de kinderen in Uganda willen we al onze donateurs heel hartelijk bedanken! Het is moeilijk te beschrijven

hoeveel positieve impact jullie steun heeft en hoeveel verschil het maakt in het leven van de kinderen in Uganda. 

Dankzij alle vaste bijdragen hebben wij een steeds stabielere �nanciële basis om elk trimester opnieuw het 

schoolgeld en de bijkomende kosten te betalen. Dankzij eenmalige giften in 2019 en uit voorgaande jaren 

hebben wij de toenemende kosten kunnen opvangen, nu steeds meer kinderen een (duurdere) vervolgopleiding 

volgen. Het vergaren van voldoende inkomsten blijft daarom een punt van aandacht. Kent u mensen die stichting 

Auntie Rosette zouden willen steunen, stuur deze nieuwsbrief dan aan hen door! Kent u fondsen waar wij gebruik 

van kunnen maken, laat het ons weten! 

���������������������������������
���������������������������
���	����>

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)
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