
RONDZENDBRIEF   NO. 3    JUNI 2011
 
 

 
                                                     HOPE    FOR   ALL
 
 

          tumaini kwa wote 
 
                                 "hoop voor iedereen"
 

De 3e nieuwsbrief is klaar!
 
Tussen de 2e nieuwsbrief en deze 3e nieuwsbrief is er veel gebeurd 
en veranderd. Zoals gewoon blijkt te zijn, is niet alles verlopen 
zoals we verwacht hadden.
Vanaf het begin van dit avontuur hadden we de verwachting dat 
er in het dorp Kabulasoke in Uganda een netwerk van 
betrouwbare personen zou ontstaan.
Dat is tot nu toe niet gerealiseerd door middel van Sam 
Sewagudde, die deze contacten heeft geprobeerd te leggen.
Het productief krijgen van de 
kippenschuren heeft ook de nodige 
tegenslag te verduren gehad.
Willen we als Hope for All meer 
betekenen voor de inwoners van 
Kabulasoke zullen we moeten 
wachten.
Want een goede basis is noodzakelijk!
 

Omdat we als Hope for All breder 
willen inzetten, gaan we een                                kippenschuur Kabolasoke 
samenwerkingsverband aan met Stichting “Moving On” uit 
Veenendaal. De wijze van hulpverlening en het resultaat daarvan 
wat plaatsvindt in het dorp Buwenge Uganda, is hartverwarmend. 
Hope for All heeft besloten, om met hen te gaan investeren in een 



stuk grond, waar komende tijd een werkplaats gebouwd wordt. 
Zodat de drop-outs, jonge schoolverlaters een werkplek 
aangeboden wordt. Er wordt gedacht aan een naaiatelier en 
timmermanswerkplaats.
 
Graag vertellen we u/jullie dat eind januari 2011, 1706 kg.  aan 
materiaal via een zeecontainer is verzonden naar Uganda.
Dank aan St. de Samaritaan die deze ruimte aanbood.
In de maanden december en januari is er actief ingezameld en het 
werd een groot succes.
Zo is het gelukt om o.a. deze spullen te verschepen:
*40 ordners
*600 schriften, pennen, en potloden
*2 korfbal baskets
*tweedehands kinder-en volwassen kleding
*muziekinstrumenten
*160 engelstalige lesboeken
*5 handnaaimachines
*600 bible stories 
*schoenen
*timmermansgereedschap
*schoolborden.................
 
Het doel van dit bruikbare materiaal is natuurlijk dat het "goed" 
terechtkomt.
Daarom is er besloten, vanwege de grote hoeveelheid het aan 3 
verschillende doelen te schenken.
Het schoolmateriaal , sportspullen, schoolborden en het 
evangelisatiemateriaal  is gegaan naar de basisschool in 
Kabulasoke. Sam heeft namens Hope for All de spullen 
overhandigd aan de leerkrachten. 
Door het kleine budget en de geringe steun van de overheid is het 
onmogelijk voor de school dit aan te schaffen. Via HFA is deze 
ondersteuning een stimulans voor de kinderen én leerkrachten om 
zich te ontwikkelen.
Het timmermansgereedschap en de naaimachines met toebehoren 
gaan naar Buwenge waar St. Moving On werkzaam is.



Het gereedschap zal een toegevoegde 
waarde zijn wanneer een eigen 
ruimte gebouwd gaat worden.
De kleding en de luxe schoolborden 
zijn gegeven aan St. Noah's Ark in 
Mukono.
We zijn onverwachts meer 
betrokken geraakt bij Noah's Ark.

      Een timmerman aan het werk

  (klik aan op web-site: Johan alleen in Uganda.....)
We vertrouwen erop dat ook deze spullen een goede bestemming 
zullen vinden.
 
Het plan om als echtpaar in maart 2011 naar Uganda te gaan is 
anders verlopen. Na verontrustende berichten, wat betreft 
dreiging/onrust in Uganda, na de landelijke verkiezingen van eind 
februari besloot Willemien in Nederland te blijven. 
Bij leven en welzijn gaan we eind september 2011 opnieuw naar 
Uganda. Ons verblijf zal zijn op Noah's Ark, waar we onze 
handen uit de mouwen gaan steken en hopen zo daar veel van op 
te steken. 
Daarnaast is onze wens Kabulasoke te bezoeken en het project 
waar we via Stichting Moving On aan zijn verbonden.
Op deze manier verwachten we contacten te leggen en te 
onderhouden.

 
Om actief te zijn in een ontwikkelingsland, door je passie te volgen 
is een vrijwillige keuze.
Het is daardoor niet vrijblijvend, we zien het als een groot 
avontuur en eist verantwoordelijkheid.
Daarom willen we u/jullie beter op de hoogte houden en is er een 
web-site ontwikkeld, www.hopeforall.nl
Dit is dus ook de laatste nieuwsbrief per mail, blijf ons volgen via 
de web-site, het is een doel om de site tijdig bij te werken met 
foto's, laatste nieuws en maandelijks een column geschreven door 
Willemien de Vree.

http://www.hopeforall.nl/


Nu actueel op de web-site:

*Hoe zijn de spullen in Kabulasoke ontvangen........................
*Stichting Moving On stelt zich voor........................ 
*Johan alleen in Uganda........................
*Waarom toch die armband als logo Hope for All.........................
*Bestuur tekent statuten bij notaris................................
*HFA timmert aan de weg tijdens presentaties......................

 
 

                                                 HFA tijdens zendingsmarkt, 
                                           Baptistengemeente Midden-Betuwe

Wilt u/jij het werk van Hope for All financieel steunen, maak dan 
uw gift over naar Raborekening  nummer 1602.73.668  
o.v.v. St. Hope for All        Enorm bedankt!!
 
Een liefdevolle groet namens Hope for All:
Dick van Suilichem
Christien van Burken
Johan en Willemien de Vree
 
 
"Velen vragen zich af waarom God het lijden toelaat,
     God vraagt zich af waarom wij er niets aan doen!"


