Nieuws brief
De Alkare Foundation
Europe is een
organisatie die zich ten
doel stelt weeskinderen
te ondersteunen door
hun financiële middelen
te verschaffen voor:
huisvesting, voedsel,
kleding, medicijnen en
onderwijs in weeshuis
Hope Center Uganda.

Najaar 2013
Terugblik en verwachtingen
Het voorjaar hebben we ons vooral bezig gehouden met de organisatie van de
Talentendag in de Opgang. Een mooi festijn met inbreng van Alkare en voor de
deelnemende organisaties een mooie opbrengst. Ook het aantal kind sponsors mocht
toenemen. Via een collecte van binnenvaartschippers kwam ook geld binnen.
Komende tijd gaan we ons bezig houden met het Chicken project. (Zie hieronder)
Hiermee hopen we meer inkomsten lokaal te gaan genereren in Oeganda. De
komende tijd staan acties gepland. We beginnen met de oliebollenactie en met Pasen
staat de verkoop van paaseieren gepland. De kinderen in Mityana werden verrast met
muziekinstrumenten die een sponsor voor ze regelde. We danken HEM voor wat Hij
gaf, en we verwachten van HEM Zijn zegen op ons werk.
Muziek in Mityana (bijdrage van een sponsor)
Op de kerstmarkt vorig jaar in Hoogeveen kwam ik bij de kraam van Alkare aan de
praat met Theo Afman. Het werk voor Hope Center sprak me erg aan en daarom zijn
we 2 kinderen via de Alkare stichting gaan sponsoren: Samuel en James. En ja, dan
wil je ook meer weten over Oeganda, de cultuur, de omstandigheden van de kinderen
enz. Dus googelen. En dan lees je verhalen over wat sommige weeskinderen
meegemaakt hebben en denk je wat kan ik zelf nog meer doen om ze de kans te
geven een gelukkig mens te worden.
Het leek me leuk voor de kinderen als ze samen muziek kunnen maken; het is
gezellig, je kunt er veel (emotie) in kwijt en het verhoogt de leerprestaties blijkt uit
onderzoek. Zo ontstond het idee voor MusicToSurvive, een project om niet alleen
Hope Center, maar later hopelijk ook andere weeshuizen te voorzien van
muziekinstrumenten.
Omdat ik het belangrijk vind dat de kinderen opgroeien in hun eigen cultuur, en
Oeganda een rijke muzikale traditie kent, besloot ik om traditionele Oegandese
instrumenten te kopen die in het land zelf worden gemaakt. En om dan vrijwilligers te
zoeken die de kinderen les kunnen geven. Wel wat lastig om dat van hier uit te
regelen, maar gelukkig vond ik Robinson Masembe, een Oegandese muziekleraar die
hier in Nederland optrad met een kinderkoor uit Oeganda. Hij heeft in augustus de
instrumenten daar gekocht en afgeleverd bij Hope Center in Mityana. Via via kwam ik
op het spoor van een andere muziekleraar, Moses Semanda, Hij geeft de kinderen nu
vrijwilliger les. Ze vinden het prachtig. Ik dank God voor al Zijn hulp om dit mogelijk te
maken en ben heel blij dat het gelukt is.
Kind sponsoring
Het is nog steeds mogelijk een kind te sponsoren voor € 5,- tot € 60,- per maand. Het
geld wordt gebruikt voor kleding, eten en schoolkosten. Andere kosten voor het
opvanghuis vallen hier buiten. Bijvoorbeeld: huur, auto, benzine, salarissen
medewerkers enz. U wordt om de 4 maand op de hoogte gehouden van het wel en
wee van uw sponsorkind. Een formulier hiervoor kunt u vinden op onze website
www.alkare.nl .Het formulier kunt naar ons e-mailadres sturen of het formulier kan
overhandigd worden aan een van onze bestuursleden.
Kippen project/oliebollen
Voor volgend jaar staat het kippen project (Chicken project) gepland. Om meer
inkomsten te genereren in Oeganda voor Hope Centre gaan we samen met deze
organisatie het Chicken project opzetten. De totale kosten worden op ongeveer €
8050,- geraamd. Daarmee kunnen ze in Mityana een kippenverblijf bouwen voor 1000
kippen. De verwachte inkomsten per maand zullen ongeveer € 1000,- zijn. Voor de
komende tijd staan een aantal acties gepland om geld in te zamelen om dit project te
verwezenlijken. Dit jaar willen we weer oliebollen gaan verkopen en met Pasen gaan
we paaseieren verkopen. Helpt u ook mee???
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