Kamahuri is een dorp als zovele in het
Zuid-Westen van Uganda. Het is niet
zomaar een dorp, want het is het dorp waar
Rosette vandaan komt.

Rosette was 14 toen ik haar voor het eerst
ontmoette en ze mij vroeg of ik haar schoolgeld

Rosette’s zus en vele anderen in Kamahuri leven van een klein
stukje land. Zij hebben onvoldoende inkomen om hun kinderen
naar school te laten gaan. Maar deze kinderen willen heel
graag naar school. Als Rosette in het dorp komt vragen zij
haar: “Maar auntie, waarom mogen Doreen en Daphne naar
school en wij niet?”.
Deze kinderen verdienen, net als Rosette, een kans.
Daarom heb ik met twee vriendinnen de stichting Auntie
Rosette opgericht. Met financiële hulp uit Nederland en
lokale coördinatie door Rosette, kunnen we veel meer
kinderen een hoopvolle toekomst bieden.

wilde betalen. Ik woonde in die tijd (19992001) in het Ugandese dorp Ntungamo. Rosette
woonde ook in Ntungamo, nadat ze sinds het
overlijden van haar beide ouders al van
familielid naar familielid was verplaatst.

De mensen bij wie
ze op dat moment
woonde vonden
school niet
belangrijk.
Zij wilden dat
Rosette
schoonmaakte,
kookte en voor hun
kinderen zorgde.

De stichting Auntie Rosette heeft als doel zoveel mogelijk
kinderen naar school te laten gaan. Voor € 20,- per maand kan
een kind in het dorp al naar school en krijgt het basisvoorzieningen als voedsel en kleding. Wilt u ook
Uw eenmalige of periodieke gift komt voor
ten
goede aan de ontwikkeling van kinderen in Kamahuri.

helpen?
100 %

Kinderen in Kamahuri
Rosette wilde heel graag naar school en ik heb haar
daarbij kunnen helpen. Zij heeft nu een baan bij een
reisburo in de hoofdstad Kampala en volgt in de avonduren
een HBO-opleiding.

Rosette kan met haar inkomen
rondkomen en heeft de zorg
voor Doreen en Daphne, de
twee oudste kinderen van haar
zus, op zich genomen. Deze
nichtjes gaan met financiële
hulp uit Nederland naar school.
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Via onze nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van onze
activiteiten, de ontwikkeling van de kinderen en eventuele
uitbreiding van ons programma.
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