
 
 

Door de langdurige Lock down is er een enorme crisis ontstaan 
voor vele gezinnen in Uganda. Er mocht niet meer gewerkt 
worden. De kinderen mochten niet meer naar school en 
kwamen daardoor thuis te zitten. Een extra belasting voor 
onze vaderloze gezinnen die wij geholpen hebben om 
zelfredzaam te worden door middel van een bedrijfje/handel. 
De inkomsten daalden doordat er geen werk meer verricht kon 
worden. Vanaf vorig jaar april zijn we gestart met 
wekelijkse voedselpakketten. In de afgelopen weken zijn 
de maatregelen iets versoepeld. Dit houdt in dat vooral in de 
voedselbranche weer gewerkt kan worden. Ons uitgangspunt blijft zelfredzaamheid en 
daarom helpen we de moeders opnieuw aan een startkapitaal om weer aan de slag te 
kunnen. We zijn inmiddels van 24 gezinnen, naar 13 gezinnen gegaan die we wekelijks 
ondersteunen met een voedselpakket á € 22,50. Elke financiële bijdrage hiervoor is van 
harte aanbevolen.  
 
Naast ons project in Kampala (hoofdstad) hebben we ook een project in een dorpje 180 km 
buiten Kampala. Water is hier erg schaars. En vooral drinkwater is niet makkelijk aan te 
komen. We willen uitreiken naar de allerarmsten, weduwen en wezen, door te voorzien van 
schoon(drink)water. Als Project Nehemia hebben we een stuk grond in één van de dorpen. 
En we werken nauw samen met een lokale kerk een dorp verderop(een uur lopen ongeveer). 
We willen beide dorpen voorzien van schoon (drink)water. Allereerst willen we op deze twee 
plaatsen een grondonderzoek doen waar het beste geboord kan worden. Dit onderzoek kost 
€1000. Per stuk grond €500. Eén waterpomp boren/plaatsen kost €6000. Wilt u meehelpen 
om schoon (drink)water mogelijk te maken voor de allerarmsten? Van harte aanbevolen. 
 
Lees hier meer op onze website over ons en ons project: https://projectnehemia.nl/over-
ons/  
 
Wilt u ons financieel steunen? Dat kan via dit betaalverzoek: 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=CCiwGzUsST-
qS5VlOYOAsw&qsl_reqcnt=1 
 
 
Hartelijke groet, 
 
Dirk en Martha de Ridder 
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