Nieuwsbrief Future for Peace 2017/2018
Lieve donateurs en sponsors,

Het is al weer een tijd geleden dat we een laatste persoonlijke update hebben verstuurd
naar onze vaste trouwe donateurs en sponsors. Hierbij de tweede nieuwsbrief over de gang
van zaken van onze kids in Oeganda.
Peace:
Ondertussen heeft Peace de lagere en middelbare
school succesvol afgerond. Ze heeft haar opleiding op
de Taibah middelbare school met mooie cijfers
beëindigd. We hebben met haar om de tafel gezeten en
goed nagedacht wat nu de beste vervolgopleiding is.
In overleg heeft ze besloten om een beroepsopleiding te
gaan volgen aan de hotelschool in Jinja die haar ook een
kans biedt om daarna een baan te vinden . Ze moet
eerst haar certificaat halen voordat ze met haar diploma
hotelmanagement kan beginnen. De hotelschool in Jinja
staat als beste aangeschreven in Oeganda. Peace heeft
al een paar maanden in het crewhotel stage gelopen en
is daardoor goed voorbereid begonnen aan haar
opleiding.
Peace woont intern. Naast de theoretische vakken krijgt Peace ook direct praktijklessen in
het hotel dat aan de school verbonden is. Dit is ook één van de redenen dat wij voor deze
school hebben gekozen. Door de praktijklessen en de ervaring die ze daar op doet zal ze
makkelijker aan werk kunnen komen in de toekomst .

Leuk om nog even te melden dat Peace klassenvertegenwoordigster is , ze is zelfverzekerd
en neemt initiatief. Dit is het resultaat van de vooropleidingen die we haar samen hebben
kunnen bieden. Het is geweldig om te zien hoe Peace een trotse blije jonge vrouw is
geworden met veel levenslust.

Faith:
Faith is de jongere zus van Peace en is nu 13 jaar. Zij zit nu in
de eerste klas van de middelbare school. De school waar zij
op zit is de Taibah middelbare school en ligt tussen Entebbe
en de hoofdstad Kampala in. We hebben voor deze school
gekozen omdat we door Peace goede ervaringen hebben
met deze school en er ook niet zoveel leerlingen in een klas
zitten. Ook Faith woont intern en gaat alleen met de
vakanties naar huis . Het gaat goed met haar en zij heeft het
naar haar zin. We zien Faith groeien in een meisje dat weet
wat ze wil.

Dennis:
Dennis is de oudere broer en heeft ondertussen zijn IT-opleiding afgerond met een diploma.
Hij heeft de laatste tijd stage gelopen en daarna gewerkt bij het ministerie van landbouw en
is zo gemotiveerd dat hij door wil met zijn bachelor IT aan de universiteit wat vergelijkbaar is
met een bachelor HBO hier. Dennis is net begonnen bij de Ugandan Technology And
Management university in Kampala, na drie jaar zal hij klaar zijn. Wij zijn heel erg trots op
hem dat hij dit heeft bereikt en hij zich gedeeltelijk al zelf weet te onderhouden. Na zijn
bachelor zal Dennis zeker een baan vinden en kan hij zijn leven gaan opbouwen.

•
Praise:
Praise is het nichtje van de familie, een blij en slim meisje van
8 jaar die nu ook bij Mary, de moeder van Peace, Faith en
Dennis, woont. Praise zit sinds kort in ons programma. We
helpen haar met het betalen van de lagere school , het is een
school die gesubsidieerd word door de overheid wat
betekent dat er veel kinderen in een klas zitten. De kosten
van de school zijn laag maar het is dan ook niet het beste
onderwijs. Wij zoeken eerst nog donateurs en dan zal ook
Praise naar een betere opleiding kunnen.

Catherine:
Catherine is de dochter van Charles, een vriend van ons
maar die op het moment een onzeker of zelf soms geen
inkomen heeft. Zij zit nu in de eerste klas van de lagere
school. Haar moeder en Charles brengen en halen haar
van school . Opvallend is dat ze zeer goede resultaten
behaalt en we daarom blij zijn haar te kunnen helpen.
We hebben afgesproken dat zodra Charles werk heeft
hij ook een gedeelte van de kosten zal betalen.
Zover een kleine update over de opleidingen die we
mogelijk maken met elkaar. Ingrid en ik gaan nog steeds
om de twee drie maanden naar Oeganda en bezoeken
en betalen dan de scholen. Ook zien we dan de
kinderen en kunnen we volgen hoe ze zich ontwikkelen.

Het weeshuis (het Malayakahouse):
Naast onze kinderen steunen wij ook het Malayakahouse: www.malayakahouse.com Dit
geweldige initatief van Robert Fleming biedt 40 kinderen een veilig en warm tehuis. Peter
de Wit en zijn bedrijf Trucks.nl zijn de grootste sponsors en hebben de bouw van een
safarilodge voor dit weeshuis bekostigd. Deze lodge zal een stabieler inkomen genereren
voor Malayakahouse zie ook: www.fortportal.nl Het afgelopen jaar heeft het weeshuis weer
2 nieuwe baby’s erbij gekregen nadat ze door de politie waren gebeld. Een van hen is
vernoemd naar Peter de Wit.

Via deze nieuwsbrief wilden we jullie weer persoonlijk bedanken voor de jarenlange steun
en ook de nieuwkomers. Door jullie is het mogelijk om onderwijs te bieden aan kinderen die
dat anders nooit zouden hebben kunnen krijgen.
Op 15 December wordt er weer een Fundraising diner georganiseerd in Buren. Dit geweldige
initiatief zal plaats vinden tijdens de avond Buren bij Kaarslicht. Deze avond zal de hele stad
met kaarslicht verlicht zijn. Een prachtige gelegenheid om tussen het diner een mooie
wandeling te maken. In de bijlage zullen we de uitnodiging mee sturen, wie weet zien we
elkaar in het mooie stadje Buren.

Warme groet namens het FFP bestuur,
Marianne van Hoven
www.futureforpeace.nl
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