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Speciale nieuwsbrief Groevenbeek, Putten 

Onze stichting 

Op 28 februari 2017 is Lwengo Kids Foundation opgericht. Onze ANBI erkende stichting heeft als primair 

doel via sponsorouders, financiële middelen te genereren om kinderen in een zeer arm, door aids 

geteisterd gebied in Uganda (Lwengo district) de kans op scholing èn dus een toekomst te geven. Ons doel 

is de kinderen zo lang te ondersteunen tot zij zelf in hun bestaan kunnen voorzien. Na de basisschool 

(Primary School) willen wij hen dus ook de mogelijkheid bieden vervolgonderwijs te volgen in de vorm van 

het leren van een vak als naaister, schoenmaker, timmerman, etc. of naar andere studiemogelijkheden op 

een hoger niveau. 

Inmiddels hebben wij voor 116 kinderen een sponsor gevonden om naar school te kunnen gaan. De 

kinderen worden minimaal 2 x per jaar door ons bezocht. Wij zien dan met eigen ogen hoe het met een 

kind gaat en wat de schoolgang en bijbehorende zorg/aandacht voor hen betekend. Wij worden hier heel 

blij van. De meeste gesponsorde kinderen zitten op de Primary  School in Lwengo; enkelen zijn inmiddels 

uitgestroomd  naar het vervolgonderwijs. 

              
Primary School Lwengo 

Van het schoolgeld dat onze sponsors betalen, kunnen de leerkrachten betaald worden. Als extraatje 

kopen wij regelmatig schoolbordkrijt, pennen en schriften in Uganda. Voor die, voor ons zo normale, 

hulpmiddelen òf voor onderhoud van de gebouwen is eigenlijk geen geld.  

Ook op school slapen  

Zo’n 150 (van de 550) kinderen verblijven permanent op school omdat hun thuissituatie dusdanig slecht is 

dat hun ouders/verzorgers niet voor hen kunnen zorgen, er geen “veilig” thuis is òf omdat ze gewoon te ver 

weg wonen.  Enkele klaslokalen zijn nu in gebruik als slaapzaal. Deze zalen staan bomvol met 

stapelbedden en sommige kinderen slapen zelfs met z’n tweetjes in één bed omdat er geen plek meer is.  

Anthony, onze partner in Lwengo en directeur van Lwerudeso School wil heel graag een apart gebouw 

naast de school realiseren, waar de kinderen een betere slaapplaats krijgen, zodat de huidige slaaplokalen 

weer ingezet kunnen worden waar ze voor bedoeld zijn: het geven van onderwijs. Lwengo Kids Foundation 

gaat zich mede inzetten om dit project in de komende tijd te realiseren. 
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Tijdelijke slaapzalen in klaslokalen 

Andere gerealiseerde zaken 

Naast het zoeken (en vinden) van particuliere sponsors die het schoolgeld voor een kind voor langere tijd 

willen betalen, hebben wij ook andere, voor Lwengo belangrijke zaken kunnen realiseren. Zo is er een 

waterpomp gekomen die schoon drinkwater oppompt en hebben wij nieuwe schoolsweaters kunnen geven. 

Binnenkort krijgen alle ouders/verzorgers van onze sponsorkinderen in Uganda, een varken om daarmee 

een klein boerenbedrijf te kunnen opstarten om beter  in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Door te 

fokken met de dieren en te verkopen, kunnen ze wat geld verdienen. Een klein deel daarvan gaat in een 

schoolfonds zodat ze zelf ook sparen voor de vervolgopleiding van hun kind. Zo werken we met elkaar aan 

een betere toekomst voor het kind en zijn/haar familie . 

Actie van Groevenbeek 

Heel blij zijn wij met de actie die Groevenbeek Putten voor Lwengo Kids Foundation wil organiseren. Graag 

bouwen wij een langjarige relatie met de school op. Ook uw kind wordt hierbij betrokken en wat is nu 

mooier als kinderen voor kinderen werken…..  

De opbrengst van de acties zal besteed worden aan het aanschaffen en vervangen van stapelbedden, 

onderwijsmiddelen zoals schriften en krijtjes en misschien blijft er nog wat geld over om schooluniformen te 

vervangen. Natuurlijk bent u als gezin ook van harte welkom. Voor nadere informatie verwijzen wij naar 

onze website; www.lwengokids.nl. U mag natuurlijk ook bellen; 06 13 07 11 67 

Veel dank voor uw aandacht en bijdrage. 

Namens het bestuur 

Pieter Streefkerk, voorzitter        

http://www.lwengokids.nl/

