
 
 
 

Hallo iedereen, 
 
Wij waren niet voorbereid op de Corona crisis! 
Ik weet dat bijna iedereen wereldwijd druk is met de Corona epidemie! 
Tot 21 maart 2020 waren er geen coronabesmettingen in Oeganda, al was het land wel extra alert. Op 25 februari 
gingen de scholen open en zodra we alle meiden terug naar school hadden gestuurd kregen we het bericht dat het 
land op ‘lockdown’ ging op de verspreiding van Corona tegen te gaan. Er werd ons verteld dat het niet ‘als’ maar 
meer een geval van ‘wanneer’ het virus naar Oeganda zou komen was; de verspreiding zou ontzettend snel zijn en 
de uitkomst dramatisch. Echter, we realiseren ons ook dat we niet de enige zijn die geraakt worden door Corona 
en denken aan alle mensen in de kwetsbare groepen door ziekte of door leeftijd. 
 
Terug in Oeganda 
Ik arriveerde op 20 januari in Oeganda om de kinderen te helpen voor te bereiden op hun nieuwe schooljaar. Vijf 
kinderen gingen naar de middelbare school en het was stressvol om voor elk kind de juiste school te vinden. Toen 
we dachten dat dit eindelijk allemaal geregeld was, kregen we Corona. 
Wim is hier in Oeganda. 
Het is Wim gelukt om 14 dagen geleden, zonder problemen, naar Oeganda te komen. We zijn naar de Nederlandse 
ambassade geweest voor een update en we kregen het advies om alert te zijn en naar de nationale Corona regels 
te luisteren. Uiteraard geen hand gekregen van de ambassadeur dit keer, maar wel een goed ontsmettingsmiddel 
bij binnenkomst 
 
National Lockdown 
Op 18 maart sprak de Oegandese president het land toe; hij kondigde aan dat vanaf 20 maart alle scholen, 
boarding scholen, universiteiten, hoge scholen, etc. en alle culturele en religieuze, sociale en publieke 
bijeenkomsten, inclusief bruiloften en begrafenissen verboden werden. 
De kinderen zijn amper een maand weg en moeten nu al terugkomen. Hier waren we niet op voorbereid! Alle 
internationale vluchten konden niet meer landen op Entebbe vliegveld en Oegandezen die terugkwamen moesten 
verplicht in quarantaine en hier zelf voor betalen. 
 
Roeien met de riemen die we hebben. 
Een huis met meer dan 40 mensen in een kleine gedeelte ruimte in isolatie voor onbepaalde tijd. het beste advies 
om de verspreiding tegen te gaan is sociale isolatie, echter dit is lastig in de praktijk te brengen voor ons. We 
hebben genoeg eten nodig voor alle meiden, zowel als water en constante elektriciteit. We moeten eten, 
medicijnen en ontsmettingsmiddel kopen voor het op is. 
 
Maatregelen 
Ik heb een vergadering met de meiden gehad om te bepalen hoe we zo veilig mogelijk blijven tijdens deze aparte 
situatie. Alle kinderen komen terug van school vanaf vandaag, 20 maart. Geen enkel kind mag onze tuin uit. We 
hebben veel zeep in huis en ook ontsmettingsmiddelen bij de hand met minstens 70% alcohol, wat het virus kan 
doden. Eten zal op borden geserveerd worden en niet aan de eettafel. Kinderen zitten alleen in groepen per klas 
waarin ze studeren. 
 
Uitdagingen 
Prijzen van etenswaren en andere basisbenodigdheden zijn ontzettend gestegen door het nationale hamsteren. 
Politie en beveiligers patrouilleren om te zorgen dat iedereen zich aan de lockdown houdt.  
We moeten alsnog de volle prijs voor de scholen betalen ook al zijn ze er maar een maand geweest. 
Adolescente jongens en meiden samen in een huishouden is zwaar werk. 



Ook al zijn de kinderen nu niet op school, we moeten nog steeds de volle prijs voor het hele jaar betalen zodat de 
kinderen geregistreerd blijven. De nationale examens gaan vooralsnog door aan het einde van het jaar. Er wordt 
verwacht dat ze thuis studeren. 
Een aantal scholen bieden online lessen aan maar we hebben geen computers dus we vragen voor donaties voor 
computers zodat ze de online lessen kunnen volgen.  
Ook al zijn de maatregelen in Oeganda vergelijkbaar met de maatregelen in West Europa, er is geen 
overheidssteun voor de absorptie van economische schokken veroorzaakt door de epidemie. 

 
Ons Verzoek 
Alle toezeggen voor het kopen van eten, medicijnen en ontsmettingsmiddelen zullen zeer gewaardeerd 
worden zowel als toezegging voor het verzekeren van een goede watertoevoer, elektriciteit en internet. 
Laptops die gedoneerd kunnen worden zouden ook zeer gewaardeerd worden. We hebben ongeveer 
vijf computers per klas nodig zodat de kinderen de online lessen kunnen volgen. 
Iedereen die een online les zou kunnen en willen geven zou ontzettend helpen, alle lessen van 
maatschappijleer tot natuurkunde enzovoort. Als u dit zou kunnen doen, zou u via de email hieronder 
contact kunnen opnemen? 
Bid alstublieft voor wijsheid, geduld en genoeg fondsen om de kinderen te onderhouden tijdens de 
lockdown. De kinderen hier bidden voor de kwetsbare groepen aan de andere kant van de wereld.  
We zijn erg dankbaar voor jullie ondersteuning. 
 
Stuur een een kaartje! De meiden zouden het heel leuk vinden. Je kan een berichtje sturen naar: 

P.O. Box 36653 
Kampala, Uganda 

 
Met warme dankbaarheid naar iedereen die deel uitmaakt van de Confident Children Out of Conflict familie, 
Cathy 
 
Donaties 
Het helpt ons altijd het meeste als donaties in financiële vorm gegeven worde. Dit kan u online doen via PayPal, via de hyperlink 
hieronder of rechtstreeks naar de accounts: www.confidentchildren.org  
From US contact Patricia of Mothering Across Continents pshafer@motheringacrosscontinents.org  

 
 
 
 
 
 
 

 
Cathy Groenendijk Founder and Executive Director, CCC 
Confident Children out of Conflict (CCC) +256778335696 
P.O. Box 36653, Kampala Uganda 
Email: cathy.groenendijk@gmail.com 
Phone number in NL: +31182785326/Mobile in NL: +31636038468 
https://www.facebook.cpm/pages/confident-children-out-of-conflict-CCC/128689200496641 
www.confidentchildren.org 

 

Mattheus 25:35-45 (Het Boek HTB) 
35 Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en 
u hebt Mij in uw huis uitgenodigd. 36 Ik had niets om aan te trekken en u hebt Mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt Mij 
opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij Mij geweest.” 37 Deze goede mensen zullen vragen: “Here, wanneer hebben wij 
gezien dat U honger had en hebben wij U te eten gegeven? Of dat U dorst had en hebben wij U te drinken gegeven? 38 Of dat U 
een vreemdeling was en hebben wij U geholpen? Of dat U niets had om aan te trekken en hebben wij U kleren gegeven? 39 En 
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wanneer was U ziek of zat U in de gevangenis en hebben wij U bezocht?” 40 Ik zal tegen hen zeggen: “Toen u dit voor één van 
mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij.” 

 


