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HOPE  FOR  ALL 
 

tumaini   kwa   wote 
 

“hoop  voor iedereen” 
 

Voor u/jullie ligt nieuwsbrief no. 2. En nieuws is er te melden!! 
 
We ervaren het als hartverwarmend hoe er is gereageerd op het initiatief 
Stichting Hope for All. 
 
Eerst willen we graag delen en laten zien wat de inwoners van Kabulasoke 
merken van het medeleven vanuit Nederland. 
 
Kabulasoke is een dorp, in het Mpigi-district in het Oost-Afrikaanse land Ugan-
da. Nabij Kabulasoke wordt op een stuk land een kippen-/vissenbedrijf opge-
zet. Vanuit dat bedrijf (wat particulier financieel gesponsord is door JenW) en 
door materiële en financiële sponsoring vanuit Nederland zal  Hope for All 
duurzame hulpverlening gaan bieden aan de kansarme bevolking van Ka-
bulasoke. Degene die dit alles opzet en coördineert is drs. Sam Sewagudde. 
Sam zal en wil als contactpersoon en trainer naar de plaatselijke bevolking 
gaan functioneren. Dat Sam zich volledig inzet blijkt uit het volgende: 
 
De kippenschuren zijn bijna klaar en komende weken kunnen de eerste kippen 
hun intrek nemen. De bouw is voorspoedig gegaan, maandelijks kregen we fo-
to’s via mail. Telkens waren we verrast over de vooruitgang! 
 
De aanleg van vissen-
bassins en daarbij de 
aanleg van een centra-
le drinkplaats voor de 
herders met hun koei-
en zal komende weken 
van start gaan. Mo-
menteel drinkt het vee 
en haalt de bevolking 
water uit dezelfde 
bron, wat consequen-
ties heeft voor de ge-
zondheid van de men-
sen. 
 



Inmiddels zijn er positieve contacten gelegd met de plaatselijke 
basisschool, de Kandegeya Primary school. Ongeveer 600 kinderen gaan naar 
deze school; verdeeld 
over 7 groepen en er zijn 
9 leerkrachten in dienst. 
Kinderen kunnen van 
hun 6e tot en met hun 
12e jaar naar school. 
Ouders moeten van hun 
minimale inkomen 
schoolspullen en school-
uniformen aanschaffen. 
Niet iedereen kan dat 
opbrengen of ouders la-
ten hun kinderen bij huis 
om mee te werken in het 
huishouden of op het 
land.  
Gelukkig gaat de meerderheid wel naar school. 
 
Onderwijs is belangrijk omdat:  

• door onderwijs kinderen vaardigheden leren waar ze hun leven lang pro-
fijt van hebben.         

• onderwijs bevordert de ontwikkeling van een land, doordat onderwijs 
kansen biedt om deel te nemen aan economische, politieke en sociale 
ontwikkeling 

• kinderen recht hebben op onderwijs 
En daarom willen wij, met Hope for All, in eerste instantie de lagere school on-
dersteunen. 
 
Een netwerk van personen die connecties hebben met Uganda zorgden ervoor 
dat er Engelse schoolboeken zijn afgegeven op de Kandegeya Primary school. 
De schoolleiding is enthousiast en gaat er mee werken. Geweldig!! 
 
Er worden komende maanden schoolborden met toebehoren verscheept en er 
zijn plannen om de school uit te breiden met een leslokaal. De aanzet is gege-
ven door een gift vanuit 
Nederland. 
 
29 september 2010 was 
voor de kinderen van de 
Kandegeya school een fees-
telijke dag. Op deze dag 
werden trainingspakken 
overhandigd aan het voet-
balteam. De kleding is ge-
schonken door voetbalvere-
niging DFS Opheusden. 
 



Sam schreef het volgende: 
Many thanks go to you and the people who care about Uganda and especially 
these children. They were very excited. They could not believe that some one 
out cares and loves them that much. Our message to them was really that with 
Jesus, there is Hope for All man kind. 
 
Stichting Hope for All is een feit.  
De doelstelling van de Stichting is als volgt: 
 
“Stichting Hope for All Nederland wil bijdragen aan het verbeteren van 
de kwaliteit van leven aan kwetsbare bevolkingsgroepen in ontwikke-

lingslanden vanuit Christelijk perspectief.” 
 
We zijn erg blij en dankbaar dat mw. Christien van Burken en dhr. Dick van 
Suilichem, beide uit Opheusden, bereid zijn in het bestuur deel te nemen. Met 
hen worden o.a. keuzes over geldbesteding genomen en een 5- jaren plan op-
gesteld. 
 
Door bekendheid te geven aan Hope for All merken we vol verwondering dat 
mensen dit gaan ondersteunen. 
 
Een paar voorbeelden: 

• Willem van Prooijen neemt tijdens werkreizen koffers met spullen van 
HFA mee naar Uganda 

• Het kerkbestuur van Heerenveen die schoolborden beschikbaar stelt en 
gratis afgeleverd heeft. 

• Julia en Gerrit Bunt schonken de ontvangen euro’s aan HFA  i.p.v. ca-
deaus tijdens hun 10-jarig huwelijksfeestje. 

• Cor van Suilichem is bereid kosteloos de website www.hopeforall.nl op te 
zetten en te onderhouden. 

• Dorien Uijl maakt en verkoopt wenskaarten en schenkt een gedeelte van 
de opbrengst aan HFA. 

• St. de Samaritaan stelt ruimte beschikbaar in een zeecontainer. 



 
Hope for All is van start gegaan, God heeft gezegend en is ons nabij! We zullen 
met Hem Zijn plan met ons gaan lopen, stap voor stap. Geïnspireerd door deze 
woorden uit de Bijbel. Spreuken 14: 31 Wie zich ontfermt over een arme, eert 
Mij! 
 
Praktische vragen: 

• schoolmateriaal: schriften en Engelse leesboeken, schoolborden. 
• de Engelse lesmethode: Hello World, deze wordt gebruikt op Nederlandse 

basisscholen in groep 7 en 8.                                            
• gebed: er is veel om voor te danken en blijvend voor te bidden! 

 
Agenda: 

• opzetten van de website www.hopeforall.nl. 
• presentatie HFA tijdens zendingsdienst Baptistengemeente Midden-

Betuwe 30 jan. 2011.            
• presentatie bij Zij-actief dinsdag 8 feb. 2011 in Weerselo.         
• presentatie bij vrouwenvereniging woensdag 16 februari 2011 in Op-

heusden. 
• eind februari 2011 veertien dagen naar Uganda om het project te bezoe-

ken.   
 
Reageren? Mail: willemiendevree@solcon.nl. Tel: 0488-411473. 
 
Een liefdevolle groet namens Hope for All: 
Dick van Suilichem, 
Christien van Burken, 
Johan en Willemien de Vree. 
 
 
Psalm 130: 7 Hoop op de Heer, bij de Heer is genade, bij Hem is bevrijding, 
                           altijd weer.  
                 
 


