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Foto: UMEA-weeskinderen met schoolmateriaal 

 
Namens het bestuur 
 

 
Beste donateurs,  

 
et schooljaar in Uganda loopt alweer bijna 

teneinde (het schooljaar loopt in Uganda 
van januari t/m december). Voor het 

eerst sinds de uitbraak van corona kon er in 

2022 gelukkig weer fysiek lesgegeven worden. 
Dat was voor de kinderen natuurlijk erg goed 
nieuws. In 2022 konden dankzij uw financiële 

bijdrage 181 kinderen weer naar school gaan! 
Ja, u leest het goed: konden, want inmiddels zijn 
de scholen in Mpigi helaas alweer gesloten! Nu 

niet vanwege corona, maar vanwege een ebola 
uitbraak in Uganda in de buurt van Mpigi.  
Nog meer dan in Nederland hebben de kinderen 

grote onderwijsachterstanden opgelopen door 
de lockdown. Betty Mirembe, ons project officer 
heeft sinds begin dit jaar gelukkig versterking 

gekregen van Kyoko, een Japanse vrijwilliger die  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

twee jaar bij CHISOM blijft werken. Betty zelf is 
eind augustus moeder geworden van een zoon!  
 

a een aantal maanden      
zwangerschapsverlof is zij in december 
weer begonnen met haar werk.   

Vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne 
kreeg Uganda (net als Nederland) ook al snel te 
maken met stijgende prijzen voor voedsel 

(graan) en brandstof. Ondanks de 
ondersteuning van NUW voor tenminste één 
goede maaltijd (lunch op school) per dag, kon 

helaas niet voorkomen worden dat een 
aanzienlijk aantal van de weeskinderen aan 
ondervoeding lijdt. Een recent onderzoek heeft 

uitgewezen dat meer dan een kwart van de 
ondersteunde weeskinderen ondervoed is. Thuis 
is er meestal maar één maaltijd per dag die 

voornamelijk bestaat uit cassave (een eetbare 
wortelknol). In samenwerking met een lokale 
organisatie worden de pleegouders nu 

ondersteund om ook andere voedzame 
gewassen te verbouwen.  
 

 
Foto: St. Kisito weeskinderen met 

schoolmateriaal 
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ede door de financiële crisis in Nederland 
(hoge inflatie door stijgende 

energiekosten vanwege de oorlog in 
Oekraïne) lopen de inkomsten van het NUW 
helaas sterk terug. Juist nu onze steun in Mpigi 

zo hard nodig is, moeten we helaas steeds vaker 
nee verkopen. Het financieel overzicht elders in 
deze nieuwsbrief spreekt voor zichzelf.  

We hopen dan ook meer dan ooit te mogen 
blijven rekenen op uw steun. Voor degenen die 
de energiecompensatie van tweemaal euro 190 

niet nodig hebben is het wellicht een idee om 
deze (gedeeltelijk) aan het NUW te doneren om 

de gevolgen van de energie- en voedselcrisis 
voor de weeskinderen in Uganda te verlichten!  
  

We hopen ook de komende tijd op uw steun te 
mogen blijven rekenen.  
 

Arjen Kool 
Voorzitter NUW 
 

Financiën 2022  
(t/m 30 november 2022) 
 

 

Johan Luijt 
Penningmeester NUW 

 

Sponsoractie:  
Workshop Zelfverdediging  
 

Naast bestuurslid bij het NUW ben ik ook 
vrijwilliger bij een zelfverdedigingsvereniging 
(leraar) en actief Jiu-jitsuka (zwarte band).  

Daarnaast geef ik ook 

workshops van 2 uur voor 

iedereen die kennis wil maken 

met zelfverdediging. 

Om het NUW te ondersteunen 

doe ik dat graag op aanvraag 

van donateurs en bekenden! 

Ik heb een aantal modules samengesteld en de 
workshop kan worden aangepast. 

Aantal deelnemers: minimaal 10 - maximaal 20. 
Minimale bijdrage: €150, die volledig ten goede 
komt aan het NUW. 

 
Erik ter Poorten (via info@stichtingnuw.nl)  
 

Japanse vrijwilliger bij CHISOM  

 
Foto: Kyoko Hoshino 

 

ls lid van JICA’s Japan Oversea 
Cooperation Volunteer groep, ben ik sinds 

september 2021 bij CHISOM aan het werk. 
Ik ben uitgezonden naar Uganda als 

infectie en HIV/AIDS medewerker om de 

gezondheid in de dorpen te verbeteren. Hierbij 
maak ik gebruik van mijn werkervaring bij een 
farmaceutisch bedrijf en een Non-profit 

Organisatie in Japan.  
CHISOM speelt een belangrijke rol in de lokale 
gemeenschap omdat: 

• kinderen van kwetsbare families die getroffen 
zijn door HIV/AIDS worden ondersteund; 

• er wordt geïnvesteerd in goede relaties en 

verhoudingen met de scholen en verzorgers 
om de kinderen maximaal te ondersteunen. 
 

Toen ik bij CHISOM kwam was de impact door 
corona groot: kinderen hadden in twee jaar tijd 
bijna geen lessen meer gehad en de armoede 

was toegenomen omdat veel volwassenen hun 
baan verloren vanwege de lockdowns. 
Het aantal kinderen dat onze steun nodig heeft 

is hierdoor gestegen, maar helaas kunnen we ze 
niet allemaal ondersteunen door een gebrek aan 
financiële middelen.  

M 

 Inkomsten (€) Uitgaven 

Particulieren 
6.650 

Uganda* 
31.013 

Sponsoren 330 Onkosten 482 

Bedrijven 
10.250 

  

Instellingen 
2.370 

  

Totaal 19.600 
 

Totaal 31.495 
 

Tekort 11.895 
 

  

*Kosten voor lunch, schoolmaterialen, uniformen en gezondheidszorg 
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Foto: Kyoko geeft voorlichting over handenwassen 

 

K probeer een belangrijke bijdrage te 
leveren aan de ontwikkeling van CHISOM. 
De belangrijkste activiteiten die ik 

ondernomen heb en/of onderneem zijn: 
 
• Ik heb een website ontwikkeld om fondsen te 

werven voor CHSIOM; 
• Ik streef naar het introduceren van meer 

innovatie en een nieuwe aanpak bij CHISOM 

om de huidige uitdagingen beter te lijf te 
gaan.   

Een onderdeel van de nieuwe 

aanpak is het opstellen van een 

vragenlijst om het specifieke 

gedrag of gewoontes te bepalen en 

te voorspellen als risicofactoren 

voor ziektes. 

• Uit deze vragenlijsten is het verband 

aangetoond tussen slechte voeding en 
infectieziekten zoals malaria en tyfus. In 
vervolg hierop is een verbeterd 

voedingsprogramma opgezet om de 
gezondheid van de weeskinderen te 
verbeteren. We zijn begonnen met het 

verzamelen van informatie van de Sasakawa 
Africa vereniging, die als doel heeft om 
voedselzekerheid en inkomen voor boeren te 

verbeteren in Afrikaanse landen. Met hun hulp 
zijn we begonnen met kleine proefjes om 
voedzame en gezonde groenten te verbouwen 

in kleine tuinen en hebben we een vitamine A 
rijke aardappel geïntroduceerd die goed is voor 

de groei van kinderen en hun weerstand. 
• Na het geven van zaden bekijken we 

regelmatig de tuinen en verdelen we de zaden 

weer naar andere gezinnen om zo een 
duurzame voedselvoorziening in de dorpen te 
krijgen. 

 

 
• Ik geef gezondheidsonderwijs op scholen, 

waarbij ik ook aandacht geef aan seksuele 
voorlichting omdat onderwijzers dit onderdeel 
soms achterwege laten bij het geven van 

onderwijs. Maar hoe kunnen de leerlingen 
zonder goede kennis zichzelf beschermen? 

 

Het geweldige aan het CHISOM-team is dat mijn 
voorstellen voor vernieuwing altijd serieus 
worden genomen en grondig worden 

bediscussieerd.  
We gaan vooruit voor al onze weeskinderen en 

ik zal mijn uiterste best doen voor de lieve 
mensen in Uganda! 
 

Kyoko Hoshino 

 

 
Foto: Vloeibare zeep maken 

  
Een woord van Paul Watjer, 
Ambassadeur NUW 
Al vele jaren ben ik gelieerd aan de NUW. 
Een geweldige organisatie die goed werk doet 
voor aidswezen in Mpigi, Uganda. De aidswezen 

hebben – op het eerste gezicht - geen last van 
hoge energieprijzen, dure boodschappen en 
onbetaalbare brandstof. Niets van dat al, want 

er is nl. niets. Je zou zeggen een zorgeloos 
leven. Maar er zijn vele andere zorgen. 
Oma’s moeten zien te redden dat de restanten 

van door aids getroffen gezinnen nog een beetje 
toekomst hebben. 
Het is daarom dat ik andermaal wil wijzen op het 

goede werk van ons NUW. 
In tijden dat velen met angst en beven de 
energie nota’s tegemoetzien, meer mensen 

afhankelijk zijn van voedselbanken, de stikstof 
crisis, wachtlijsten in de gezondheidszorg en de 
stijgende prijzen van ons levensonderhoud, wil 

ik u toch nog eenmaal dringend vragen:  
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LAAT HET NUW JUIST NU NIET 

VERSUKKELEN! 

Hoe groot of hoe klein uw donatie ook, deze 
kleine donders in Uganda hebben HELEMAAL 

NIETS…… 
Wat zijn wij – ondanks alles - dan toch nog rijk! 
Fijne en gezegende feestdagen. 

 
Paul Watjer 
Ambassadeur NUW 

 
Foto: Kibuuka weeskinderen met schoolmateriaal 
 

 
e RSG in Epe is al een paar jaar betrokken 
bij het NUW. De school bekostigt met de 

opbrengst van allerlei acties het 
onderwijs van een aantal weeskinderen. Voor 
deze kinderen is het volgen van onderwijs van 

levensbelang; het kan ervoor zorgen dat zij zich 
kunnen redden in het leven. Ook een deel van 
de opbrengst van de kerstmarkt op de RSG op 

23 december van 11.00 - 12.30 uur gaat naar 
het NUW. 
 

 
Foto: Thuisbezoek door Kyoko 

 
Voor euro 35 extra helpt u een pleeggezin 
de lange kerstvakantie door met 

voedselpakketten! 
Vanwege Ebola is er een verplichte 
schoolvakantie van twee maanden die op 25 

november begon.  
Dit is een enorme uitdaging voor de arme 
pleeggezinnen van de weeskinderen. Ook omdat 

de pleegouders zelf hun baan (tijdelijk) door 
ebola zijn kwijtgeraakt en geen reserves hebben 
om deze maanden door te komen.  

Om ervoor te zorgen dat de weeskinderen (en 
hun pleeggezin) gedurende deze periode 
tenminste één goede maaltijd per dag krijgen 

willen we hen voedselpakketten geven met 
maismeel, bonen en olie om de ergste honger te 
stillen. De kosten hiervan zijn ongeveer euro 35 

per pleeggezin. Doet u ook mee om zo’n 80 
pleeggezinnen te helpen?  

Voor 35 euro extra aan 

voedselhulp helpt u een pleeggezin 

de ebola quarantaine en de lange 

kerstvakantie door. 

 
Foto: St. Kisito weeskinderen met 

schoolmateriaal 
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