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HOPE.FOR.ALL
tumaini kwa wote
“hoop voor iedereen”
Via een rondzendbrief willen wij, Johan en Willemien de Vree,
u/jullie op de hoogte brengen van het blijvende contact met de
parel van Afrika: Uganda.
Afgelopen 3 jaar zijn we meerdere keren afgereisd met de
organisatie Samaritan’s Purse naar Uganda.
Via Samaritan’s Purse worden gevulde schoenendozen uitgedeeld
aan kansarme kinderen en worden vele Ugandezen door een
effectief waterproject voorzien van schoon water.
Het Afrikaanse land, de bevolking, de armoede, het geloof
en de projecten hebben ons geraakt.
En blijvend verbonden!
Met de opgedane kennis, gecombineerd met liefde en zorg voor de
Ugandeze bevolking wordt hope.for.all opgericht.
Dit alles in nauwe samenwerking met de
Ugandees Dr. Sam Sewagudde, hij is
getrouwd en vader van een dochter.
Sam Sewagudde heeft van augustus 2009 –
februari 2010 een studie kippenhouderij
gevolgd aan PTC+ te Barneveld.
1e overleg Barneveld, feb.2010

Wij, als gezin, hebben tijdens deze periode gefungeerd als
contactfamilie van Sam en zodoende elkaar leren kennen.

Wij zien in Sam een persoon met visie, een leider, die opgedane
kennis en ervaringen wil overdragen en iemand met een hart
voor zijn medelandgenoten. Dit blijkt in zijn werk als veearts.
Sam is wedergeboren Christen, wat betekent dat hij vanuit
Gods genade leeft en handelt.
Zijn grote wens, het bouwen van een kippenbedrijf en visbedrijf
wordt gerealiseerd door sponsoring en support van Johan en mij.
Komende maanden wordt op 4 hectare land, twee kippenschuren
en de constructie van een vissenbassin aangelegd.
Een trainingscentrum/kantoor zal volgen.
Dit alles in het Mpigi district, nabij het
dorp Kabulasoke, 150 kilometer
ten westen van de hoofdstad Kampala.
Tevens het district waar de voorouders
van Sam hebben gewoond.
Het land anno mei 2010

Omdat we vertrouwen en geloven in deze plannen zal er
praktische hulpverlening op gang komen:
**er gaat werkgelegenheid ontstaan, bij het realiseren van
de gebouwen.
**werkers zullen getraind worden om de bedrijven te laten
draaien
**er zullen eieren verkocht gaan worden op de wekelijkse
markten in Gomba en Kabulasoke.
Johan en ik hebben “het project” begin mei 2010 bezocht en
geconstateerd dat de bevolking in armoede leeft.
Realiteit: -vervuild drinkwater, waardoor diarree een grote
invloed heeft op bv. hoog kindersterfte.
-actueel HIV/Aidsproblematiek met o.a. als gevolg
een groot aantal weeskinderen en 25% van de
gezinnen bestaat uit weduwen met kinderen.
-accommodatie schoolgebouwen en educatief materiaal
is ontoereikend voor de hoeveelheid kinderen.
Gevolg: niet alle kinderen gaan naar school!

Bij leven en welzijn proberen wij komende jaren met hope.for.all
inzet te tonen voor de inwoners van Kabulasoke.
In eerste instantie gericht op de plaatselijke lagere school.
Door middel van:
**uitbreiding gebouwen.
**voorzien in schoolspullen.
**kennisoverdracht met betrekking tot hygiëne en gezondheid.
**verkondiging van het Evangelie.
Omdat armoede realiteit is en ons verlangen,
duurzame hulp te verlenen, vragen we u/jullie
voor wijsheid en inzicht te bidden.
Als echtpaar geloven we, dat we worden
ingezet om in Jezus Naam te “dienen”.
Kerk en school ineen

Ook Sam wil vanuit deze basis werken, daarom vragen wij
speciaal voor hem gebed:
-dat hij goede contacten mag leggen met o.a. de lokale bevolking.
-dat hij partners met visie mag ontmoeten.
-dat de start met werkers werven en kennis overdragen gezegend
mag worden.
“In dit alles staat HOOP centraal. Er is geen krachtiger woord om
de oplossing te omschrijven voor de armoede, of voor lege harten
die zich om armoede zouden moeten bekommeren, dan HOOP”
Dr. M. Stafford oprichter org. Compassion
Vanuit Nederland is er wekelijks contact met Sam via mail, sms
of telefonisch contact via skype.
Praktische vragen:
-het verzamelen van “afgedankte” Engelse lesmethoden.
Lesmethoden die gebruikt worden op Nederlandse basisscholen.
Wie kan ons daaraan helpen??

Agenda:
-oprichten Stichting hope.for.all Nederland
-presentatie Samaritan’s Purse thema:
,,Ontwikkelingshulp: Passie of Plicht ?!”
woensdag 3 november 2010 vrouwenochtend te Zetten
-februari 2011 bezoek project Uganda.

Reacties en /of adviezen zijn welkom!!
willemiendevree@solcon.nl

Een Ugandeze “hug” voor jullie allemaal,
Johan en Willemien de Vree

Efeze 2: 10 “God heeft ons één gemaakt met Jezus Christus met de bedoeling dat wij
het goede zouden doen, want dat heeft Hij altijd gewild. Maar dan moeten wij daar ook
ernst mee maken en die dingen doen!”
Psalm 146: 5 “Welgelukzalig is hij die zijn hulp ontvangt van de God van Jacob, die alles
verwacht van de Here, zijn God”.

