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Geachte donateur,

Soest, oktober 2018

Het jaar 2018 is alweer een flink eind gevorderd. Een jaar waarin we opnieuw druk zijn geweest met het beoordelen van alle aanvragen die ons bereiken, tot nu toe al meer dan 170! Omdat ons budget nu eenmaal beperkt is
moeten we kritisch zijn, maar na zorgvuldige overweging konden we tot nu toe toch al een behoorlijk aantal projecten
financieel ondersteunen.
De voorjaarsactie van 2018, voor de aanschaf van motorambulances in het Rwenzori berggebied van Oeganda,
leverde voldoende op om 5 exemplaren aan te schaffen, plus de mobiele telefoons voor een snelle communicatie.
Als de ervaring met deze vorm van vervoer voor zieken en zwangere vrouwen positief is, overwegen we om nog eens
5 ambulances te financieren.
Onze ontmoetingsavond, met als thema ‘Stop kinderarbeid’, bracht
in april een aardig aantal mensen samen in de ‘literaire huiskamer’ van
Soest, boven boekhandel Van de Ven. Gerard Oonk, directeur van de
Landelijke India Werkgroep, putte uit zijn meer dan 30-jarige ervaring
op dit terrein, in samenspraak met journaliste Helma van den Berg.
Op deze avond werd ook het 35-jarige bestaan van de DWG Soest
gevierd. Een memorabel feit.
Eind augustus werden we geconfronteerd met een urgente situatie bij
de Charles Lwangaschool in Kampala, Oeganda, die door de DWG
is gefinancierd. De school is heel succesvol, het aantal leerlingen is
inmiddels gestegen tot 500. Directeur Charles Matovu haalt kinderen
van de straat, geeft ze te eten en desnoods een slaapplaats. Dit succes
dreigt zich nu tegen de school te keren, want het aantal latrines, nu
drie, is veel te weinig voor al die kinderen. De inspectie heeft daarom
de school verboden om voor het nieuwe trimester, dat op 17 september begon, open te gaan. Een goede oplossing is de installatie van
latrines die afvoeren op een biovergister. Deze vergister levert methaangas, waarop gekookt kan worden en het residu is geschikt als meststof.
Het is inmiddels een beproefd concept in gebieden waar geen riolering
aanwezig is. De biovergister en de bouw van 8 latrineplaatsen, waarvan 2 geschikt zullen zijn voor fysiek beperkte kinderen en er ook een
aparte ruimte is voor meisjes om zich te verschonen, kosten in totaal
€ 10.000. Gelukkig heeft de inspectie de school enig respijt gegeven,
maar het geld moet er komen.
Omdat ons budget op dit moment niet toereikend is, doen wij graag
een beroep op u om de Charles Lwangaschool, die ons na aan het hart
ligt, de kans te geven om verder te gaan voor de arme kinderen uit de
wijk Katwe.
Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw bijdrage.

Erica Hoksbergen
Penningmeester

Kamer van Koophandel 41189024

De oude drie latrines.

