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Met deze nieuwsbrief geven we jou als donateur of 
belangstellende een update over activiteiten van 
Stichting Auntie Rosette in het afgelopen jaar. 
Heel hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen 
om deze activiteiten mogelijk te maken!

Doreen, met 23 jaar de oudste van de kinderen, heeft in 2018 het certi�-

caat behaald voor de YMCA-opleiding koken/catering. Zij is onlangs 

gestart met een vervolgopleiding om kok te worden, omdat ze koken echt 

geweldig vindt. 

Desire van 19 heeft eind 2018 eindexamen gedaan na zes jaar middelbare 

school (A-level). Haar resultaten waren goed en Desire hoopt naar de 

universiteit te kunnen gaan in september om medicijnen of pharmacy te 

studeren. 

Dorcus is ook 19 en heeft de eerste vier jaar van de middelbare school 

afgerond. Zij wil graag kapster worden en is dit jaar gestart met deze 

opleiding. Oscar is 16 en wilde na afronding van de zesde klas van de 

lagere school, niet verder leren. Hij is gestart met een beroepsopleiding tot 

brom�etsmonteur. 

De kinderen
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Stichting Auntie Rosette helpt nu 23 kinderen om naar school te kunnen gaan. Bijna alle kinderen 

zijn overgegaan naar een volgende klas of hebben eindexamen gedaan. Drie kinderen hebben de 

middelbare school inmiddels afgerond en doen een vervolgopleiding, drie kinderen zitten nog op de 

middelbare school, één volgt een lagere beroepsopleiding en 16 kinderen zitten op de lagere school.

Doreen in de kled-
ing van haar 
nieuwe opleiding 
tot kok

15 van de 16 kinderen, die nog op de lagere school in Kamahuri zitten, zijn 

overgegaan naar de volgende klas. Happy doet de laatste klas van de 

lagere school nog een keer over, omdat de resultaten van haar eindtoets 

erg tegen vielen.  Susan, die vorig jaar in de laatste klas van de lagere 

school zat en ondertussen al 18 is, is onverwacht zwanger geworden. Zij 

heeft ervoor gekozen haar school niet voort te zetten en daarom houdt de 

ondersteuning voor haar vanuit onze stichting helaas op. Lees de update 

over alle kinderen op de bijgewerkte website. Het bestuurwww.auntierosette.com

http://www.auntierosette.com
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Financiën
Eind 2017 hebben we een fantastische donatie gekregen 

vanuit de diaconie in Haarlem. Deze steun was meer dan 

welkom om de stijgende kosten van het schoolgeld op te 

vangen nu steeds meer kinderen de stap van de lagere 

naar de middelbare school of een beroepsopleiding 

maken. Dankzij deze gift in aanvulling op alle vaste 

donaties en eenmalige giften staan we er �nancieel weer gezond voor en hebben we er vertrouwen in door 

te kunnen gaan met het werk van de stichting. We hopen dat het aantal donateurs in de komende tijd nog 

blijft toenemen, zodat we de steun aan alle 23 kinderen kunnen voortzetten totdat ze een vak geleerd hebben.

Inrichting van het huis
In de loop van 2018 is het gelukt om het huis van 

moeder Molly en de kinderen in te richten met 

o.a. stapelbedden en klamboes, ter bescherming 

tegen malariamuggen. Rosette vertelt: “Je kunt je 

voorstellen hoe blij en enthousiast de kinderen 

waren toen we de meubels kwamen brengen. We 

hebben de spullen in de hoofdstad Kampala 

gekocht en zijn in de avond naar  Kamahuri 

gereisd. We kwamen kort na middernacht aan en 

geen van de kinderen was in slaap gevallen, want 

niemand wilde dit historische moment missen. 

Voor het eerst in hun leven hebben ze een eigen 

bed, matras, beddengoed en een eettafel met 

stoelen. Ik kan niet uitleggen hoe opgewonden, 

blij en trots ze waren. Ze zijn jullie heel dankbaar 

en wensen dat jullie allemaal nog lang zullen 

leven en hen succesvol kunnen zien worden.”

We zijn blij en dankbaar dat het dankzij alle 

donaties is gelukt om ook deze mijlpaal te bereiken!
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VOLG ONS  OP
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We gaan vol enthousiame door om het leven en de toekomst van de kinderen in Kamahuri te verbeteren! 
Stefanie gaat deze zomer met haar gezin naar Uganda om Rosette op te zoeken en samen met haar een rondreis 
te maken. Daarbij zullen zij natuurlijk ook de kinderen opzoeken. Na de zomer volgt een nieuwsbrief met de 
verhalen.
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