
Nu we ons gesettled voelen in 

Oeganda vraagt God ons (en 

mogelijk ook u!) nog steeds om 

de gemakken van ons thuis op 

te geven, want dat zijn dingen 

die ons afleiden van God. Ver-

liezen we daardoor ons com-

fort? Nee, God geeft ons zijn 

onuitspreekbare zegen daar-

voor in de plaats. Kerst herin-

nert ons eraan dat we bewust 

los moeten laten waar we aan 

vast zitten. De Messias is geko-

men en Hij geeft ons zijn zegen 

en  

blijdschap! 

We willen u daarom Goede 

kerstdagen en een Gezegend 

Nieuwjaar toewensen! 

Lieve familie, vrienden en ken-

nissen, 

 

Joy to the world! 

Nu ik dit stukje schrijf, is het 

Advent. Het thema van de 

overdenkingen die ik regelma-

tig lees in deze   periode heet 

'Joy to the world!' (vertaald: 

Blijdschap voor de wereld!). 

Blijdschap voor iedereen... Als 

ik rond me heen kijk dan zie ik 

nog zo veel leed. Ik zie dage-

lijks moeders die hun groenten 

verkopen, zodat hun kinderen 

naar school kunnen. Of dat 

jongetje dat met kapotte kle-

ding de enige geit van het gezin 

verzorgd. Of die stokoude 

dame, die niet meer verder 

komt dan de voordeur van 

haar hut, omdat er geen geld is 

voor medische zorg. Als ik 

daar weer bewust naar kijk dan 

kijk ik graag vooruit naar het 

vervolg van het lied 'Joy to the 

world.... the Lord has come! 

(vertaald...de Heer is geko-

men!) Wat ben ik dankbaar dat 

God de oplossing is voor het 

leed in de wereld. Daarnaast 

ben ik ook dankbaar dat wij 

een druppel mogen zijn in die 

stromen van regen van  genade 

die God naar onze wereld 

heeft gestuurd. 

Een van de overdenkingen die 

ik in deze Advent periode las, 

gaat over Abram die werd 

geroepen door God om weg te 

gaan uit het land waar hij was 

opgegroeid en God gaf Abram 

een geweldige zegen mee: 'Ik 

zal u zegenen en u zult anderen 

tot een zegen zijn'. Had God 

hem niet deze zegen kunnen 

geven in Ur, daar waar hij ge-

settled was?  Zeker, God kan 

overal zijn zegen geven, maar 

Abram moest veranderen. Hij 

moest zijn dingen (zijn huis, 

familie, gewoonten etc.) losla-

ten, zodat hij volledig met God 

kon leven en een zegen voor 

anderen kon zijn! 

 

Wij hebben 4 jaar geleden ons 

leven in Nederland verruild 

met een leven in Oeganda. En 

ondertussen voelen we ons 

aardig thuis in Oeganda. Het 

was niet altijd makkelijk om de 

gemakken en contacten, waar 

we zo gewend aan waren ge-

raakt, op te geven. Maar als we 

terugkijken dan zien we dat 

God ons heeft gezegend, zodat 

we anderen tot een zegen 

kunnen zijn. 

We zijn dankbaar dat we door 

het werk van Chris als lid van 

het parlement van Oeganda 

een grote invloed kunnen uit-

oefenen in de regio Pokot, 

waar zoveel armoede heerst. 

We hebben kunnen werken 

aan ontwikkeling in werkgele-

genheid, meer onderwijsmoge-

lijkheden, verbetering in be-

schikbaarheid van medische 

zorg en met hulp van jullie ook 

het bieden van water en daar-

door een mogelijkheid tot het 

vergroten van het inkomen van 

de mensen in Achorichor. 

 

Kerstgroet vanuit Oeganda 
door Trudy Kipterit 
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Chris is in het afgelopen jaar 

heel druk geweest met zijn 

werk. Hij had verschillende 

reizen naar het buitenland 

voor het versterken van inter-

nationale betrekkingen. Hij is 

heel wat keren afgereisd naar 

Pokot om daar in gesprek te 

zijn met de bevolking over 

ontwikkeling en om kerken te 

bemoedigen. Verschillende 

dagen per week neemt hij 

plaats in 'de Tweede Kamer' 

om mee te denken in binnen-

landse zaken en dagelijks be-

antwoord hij telefoontjes uit 

Pokot om zaken te coördine-

ren. 

Trudy is vier dagen in de week 

te vinden op Heritage Interna-

tional School en coördineert 

daar de zorg voor de kinderen 

die in Nederland op speciaal 

onderwijs zouden zitten. Na 

een lange werkdag is zij ook 

de spil in het gezin en zorgt 

voor de kinderen, eten, huis-

werk, logeerpartijtjes etc, 

Ook onderhoudt zij de con-

tacten met Stichting OTM en 

donoren. Daarnaast heeft ze 

nu ook de zorg voor de baby 

die op komst is. In maart 2018 

hopen we ons kindje welkom 

te heten! 

 

Salat stapt elke dag vroeg uit 

z'n bed om naar school te 

gaan. Salat geniet van zijn 

vrienden en kan goed meeko-

men op school. Elke dag kun 

je Salat vinden op het       

basketbalveld of het voetbal-

veld. Hij sport graag met zijn 

vrienden in de pauzes, maar 

ook na schooltijd kun je hem 

altijd op het veld vinden. 

 

Ook Kalia gaat elke dag vroeg 

naar school. Dagelijks zit ze 

met plezier in de klas en ze 

geniet van haar vriendinnen in 

de pauzes. Het liefst zou ze 

elke dag vriendinnen mee naar 

huis nemen. Maar in het week-

end knutselt ze of is ze actief 

in de keuken met haar 

vriendinnen. Een lekkere 

smoothie of heerlijke koekjes, 

Kalia zorgt er wel voor! 

 

“ In maart 

2018 hopen we 

ons kindje 

welkom te 

heten! “ 
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Kipterit’s in het kort 
door Trudy Kipterit 



Vaak wordt er gezegd dat het 

geven van geld voor ontwikke-

lingshulp maar een druppel is 

op een gloeiende plaat. En ja, 

daar valt heel wat voor te 

zeggen...vaak wordt een deel 

van het geschonken geld be-

steed aan overheadkosten. 

Geld wat niet direct naar de 

mensen in nood gaat. 

 

Ook u heeft afgelopen jaar 

geld gegeven via Stichting Oe-

ganda Tegen Mensenhandel. 

Daar willen we u van harte 

voor danken!! En uw geld is 

niet alleen een druppel ge-

weest.        Door middel van 

uw gift hebben de mensen van 

de Pokotstam in Achorichor 

de mogelijkheid tot liters wa-

ter per dag. Uw giften zijn niet 

gebruikt om ons (de Kipte-

rit's) van inkomen te voorzien, 

maar uw geld heeft gezorgd 

voor een comfortabeler leven 

voor de families in Achori-

chor. Het geld wat wij van 

Stichting OTM hebben gekre-

gen hebben we volledig be-

steed aan het tuinbouwpro-

ject. In de afgelopen maanden 

is er heel wat werk verricht 

door de lokale bevolking en 

door professionals om een 

goed lopend irrigatie systeem 

op te zetten. 

 

De lokale bevolking van Acho-

richor heeft een gebied aange-

boden om het project op te 

zetten. Nadat de landmeters 

waren ingehuurd om de juiste 

plek op te sporen om het 

water te kunnen aanboren, 

heeft de lokale bevolking een 

omheining gemaakt met be-

hulp van professionele zetters. 

Vrouwen hebben water gedra-

gen om cement te maken 

voor het zetten van de palen. 

Anderen hebben zand uit een 

droge rivier vervoerd naar de 

plaats van het project. Nadat 

de juiste plek was gevonden, 

waar het water het dichtst bij 

de oppervlakte zit en een plek 

met een goede watervoor-

raad, is een professioneel 

bedrijf in gehuurd om een gat 

te boren. Onder het toezicht 

van vele verwonderde kin-

deren en volwassenen spoot 

na heel wat uren werk het 

water uit de grond! Wat een 

zegen! In de maand december 

is een bedrijf naar Pokot afge-

reisd om daar een zonnepomp 

(energie via zonnepanelen) te 

plaatsen en een irrigatie sys-

teem, zodat in het nieuwe jaar 

verschillende groepen vrou-

wen groenten kunnen gaan 

planten, die gebruikt kunnen 

worden voor voedselvoorzie-

ning en verkoop! 

Uw gift was geen druppel op 

een gloeiende plaat! Uw gift 

heeft gezorgd dat er water uit 

de grond spoot en dat vele 

gezinnen binnenkort een geba-

lanceerd dieet kunnen hebben 

en een inkomen, zodat men 

een onafhankelijker leven kan 

leiden. 

Nogmaals hartelijk dank voor 

uw steun! 

“ Uw gift was 

geen druppel 

op een 

gloeiende 

plaat! “ 
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Een druppel water op een gloeiende plaat? 
door Trudy Kipterit 



De volgende dag rijden we 

terug naar Mbale. De dichts bij 

zijnde grotere stad vanaf Amu-

dat. Zo een 3,5 uur rijden. Dit 

is ook de stad waar Julia gaat 

studeren. Vandaag gaan we 

dus haar schoolgeld betalen. 

Om te weten waar we heen 

moeten belt Chris met Julia. 

Wat blijkt, ze heeft zelf al 

vervoer geregeld naar Mbale 

en ze is net als ons is de stad. 

Ze heeft uren achterop een 

bodaboda gezet, zo een motor 

die als openbaar vervoer 

dient. Dit omdat het “normale 

busje” pech had gekregen 

onderweg. Maar ze was er zo 

op gebrand om naar school te 

gaan dat ze dus verder is ge-

gaan op een motor.  

 

Na de lunch bij een lokaalres-

taurant komt er een jonge 

vrouw naar ons toe lopen in 

een boerka, helemaal in het 

zwart. Huh, kennen we haar? 

Dit blijkt Julia te zijn. We kij-

ken haar beetje verbaast aan. 

Ze zegt dat de enige school 

waar zij een scholarship kon 

krijgen bij de Islamitische uni-

versiteit was. En zonder 

scholarship heeft ze geen kans 

om te studeren. Ze vertelt dat 

het dan betekent dat ze een 

koran moet aanschaffen bij 

haar boekenpakket. Maar ook 

dat ze dus elke dag een warme 

zwarte boerka aan moet. Het 

is op dat moment zo een 35 

graden denk ik, al erg warm 

dus in gewone kleren. Laat 

staan in een zwarte boerka. 

Maar Julia vind de kans om te 

studeren belangrijker dan 

comfortabele kleren. Ze ver-

telt dat haar zusje het raar 

vindt dat ze deze keuze maakt 

om naar een Islamitisch school 

te gaan. Zelf zijn Christen en 

geloven ze in Jezus. Maar de 

kans om te studeren en zo 

een perspectief te hebben 

voor een toekomst is het 

voor Julia waard om dag in dag 

uit in een warme boerka te 

lopen. We hebben wel een 

beetje medelijden met haar. 

Maar we bewonderen haar 

drang om de kans die ze heeft 

volledig te benutten met alle 

nadelen er bij.  

Want we weten dat studie 

een van de belangrijkste ont-

wikkeling is tegen mensenhan-

del. Als Julia na haar studie aan 

de slag kan als vroedvrouw in 

het ziekenhuis in Amudat 

betekent dit een inkomen 

voor haar en haar familie. 

Maar ook ontwikkeling voor 

de gemeenschap door een 

opgeleide verpleegkundige in 

de buurt te hebben.  

 

We stappen met ze allen in de 

auto, Chris, Trudy, Julia, Han-

nah en ik. We rijden naar de 

Islamitsche universiteit. Aan 

de rand van het terrein is een 

klein kantoor. Hier gaan we 

naar binnen. Julia moet ver-

schillende formulieren invullen 

en ook Hannah zet een paar 

handtekeningen. Dan betalen 

we het schoolgeld voor het 

komende semester, 500.000 

UGX, zo een € 130,-. De rest 

van het schoolgeld voor dit 

semister word betaald door 

de UN waar een scholarship 

van heeft.  

Julia is blij dat ze kan gaan 

beginnen met haar studie. We 

spreken af dat ze de schoolre-

sultaten met regelmaat aan 

Chris en Trudy door stuurt. 

En als het goed gaat op school 

gaan we door met het sponso-

ren van de studie kosten van 

Julia. We hebben gezien hoe 

graag ze wil en dit geeft hoop 

de toekomst! 

Bidt u meer voor Julia? Dat 

haar studie voorspoedig zal 

gaan. Maar ook dat ze een 

lichtje mag zijn en de liefde 

van Jezus mag verspreiden op 

deze universiteit.  

“ Maar Julia 

vind de kans 

om te studeren 

belangrijker 

dan 

comfortabele 

kleren.“ 
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Schoolproject Julia  -  vervolg 
door Daniëlle Maljaars 



 

Toen werd het avond. Na 

deze, mooie maar ook inspan-

nende dag wilden we eigenlijk 

maar een ding: zo snel moge-

lijk naar het guesthouse waar 

we die nacht zouden over-

nachten. Maar familie van 

Chris die tegenover het pro-

ject woont stond erop dat we 

daar nog langs zouden komen. 

En hoewel we van tevoren 

misschien niet zo erg veel zin 

daarin hadden, bleek dit mis-

schien wel de mooiste erva-

ring van onze reis te zijn.  

Stel je even het droge Afri-

kaanse land voor, stoffige 

grond onder je voeten, prik-

kelige bosjes en geelgekleurd 

gras. Tussen die bosjes staat 

een omheining van in elkaar 

gevlochten takken, in een 

grote cirkel. In die cirkel staan 

een stuk of 8 van de kenmer-

kende ronde hutjes, dat is de 

kraal waar de neef van Chris 

met zijn vrouwen en kinderen 

woont. Als we de kraal bin-

nenstappen worden we van 

alle kanten door nieuwsgierige 

kinderoogjes aangestaard.  

We krijgen een soort krukjes 

en wat zeil om op te zitten en 

dan gaan de vrouwen aan de 

slag om eten, rijst met bonen 

en chai tea voor ons klaar te 

maken. De avond valt steeds 

verder en Trudy zegt tegen 

ons dat we vooral al onze 

zintuigen open moeten zetten 

en alles in ons op te nemen. 

De geur  en het geluid van de 

houtskoolvuurtjes waar de 

chai op wordt bereidt, de 

koeien die af en toe loeien, 

het gegiechel van de kinderen. 

De prachtige sterrenhemel en 

de smaak van de kokendhete, 

mierzoete chai. Het lijkt alsof 

de tijd even stil staat en de 

wereld ophoudt met draaien. 

Het is zo bijzonder om even 

een glimp te mogen krijgen in 

het leven van deze mensen. 

Na het eten komen de vrou-

wen en kinderen om ons heen 

zitten en hebben we misschien 

wel het mooiste gesprek van 

onze reis. Rosemary, de colle-

ga van Chris vertaalt, zodat 

we echt een gesprek hebben 

met elkaar. We praten over 

liefde, trouwen, geloven en 

God. Het is zo mooi om te 

horen over het vertrouwen 

dat deze mensen hebben in 

God, ze hebben niks en toch 

zijn ze hem dankbaar en gelo-

ven ze in hem. Ondertussen 

kwamen ook de kindjes, die 

eerst wat verlegen waren 

steeds dichterbij. Zanderige 

handjes kriebelen zachtjes 

over onze handen benen. 

Betasten onze nagels en haren. 

Ook de vrouwen  komen 

steeds dichterbij, totdat we 

gezellig met zijn allen over 

elkaar heen hangen. Of ons 

haar echt aan ons hoofd vast 

zit? En of ze er dan misschien 

eens eentje mogen vasthou-

den? De camera en telefoons 

vinden ook gretig aftrek, voor 

veel kindjes is het waarschijn-

lijk de eerste keer dat ze zich-

zelf op foto terugzien, prachtig 

vinden ze het. Later bidden 

we nog voor elkaar.  

“ Het lijkt alsof 

de tijd even stil 

staat en de 

wereld ophoudt 

met draaien“ 
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Bijzondere avond  -  vervolg 
door Hannah van Moolenbroek 

Even voorstellen... 
door Harrold Kapaan 

Hallo, via via werd ik gevraagd of ik het leuk 

vond om de taak als Penningmeester van    

Daniëlle Maljaars binnen OTM over te nemen, 

omdat zij ermee gaat stoppen. Ik heb er even 

over nagedacht, maar kwam al snel tot de   

conclusie dat ik graag wat aan dit doel wilde     

bijdragen.  

 

Ik ben Harrold Kapaan, ben getrouwd met  

Karina en heb 4 kinderen (3 dochters en een 

zoon) waarvan de oudste dit jaar getrouwd is. 

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als engi-

neer bij L.Timmerman & Zn. te Middelburg. Ik 

ken de familie Kipterit vanuit de tijd dat ze nog 

in Oost-Souburg woonden.  

 



Lentefair 

Het duurt nog even, maar voordat je het weet is het zover…..de Lentefair. Ook dan zal  OTM 

weer van allerlei leuke  spulletjes verkopen en een spel organiseren om Chris en Trudy te onder-

steunen . 

Waar?  Ontmoetingskerk, Middelburg 

Wanneer?  21 April 2018 

 

Workshop Handlettering 

Heb je al goede voornemens voor het nieuwe jaar? Dan is dit er in ieder geval één: Lekker creatief 

bezig zijn! Else Marie geeft bij voldoende aanmeldingen een workshop, die volledig door haar ver-

zorgd word inclusief benodigdheden, koffie, thee en wat lekkers. Lijkt dit je wel wat? Geef je dan 

snel op via stichtingotm@gmail.com 

 

Post Familie Kipterit 

 

De familie Kipterit vind het altijd erg leuk als u een kaartje, mailtje o.i.d. stuurt! Als u hen wilt be-

moedigen of gewoon iets met hen wil delen, is dat daarom ook altijd welkom. Hieronder vindt u 

hun adresgegevens: 

Familie Kipterit 

PO Box 28388 

Kampala 

Uganda 

 

fam.kipterit@yahoo.com 

 

Stichting Oeganda Tegen  

Mensenhandel 

 

KvK:  

57514569 

 

IBAN:  

NL42 INGB 0008 2679 32 

 

E: stichingotm@gmail.com 

 

W: www.stichtingotm.nl 

 
VOLG ONS! 

facebook.nl/stichtingotm 

Wilt u OTM steunen of 

heeft u vragen? 

 

Neem gerust contact met 

ons op via: 

stichtingotm@gmail.com Activiteiten OTM komende periode 

Beste betrokkene, 

Na ongeveer anderhalf jaar mij met passie ingezet te hebben voor het werk van Chris en Trudy in 

de Pokot komt hier nu een einde aan. Ik kom er achter dat ik mijn tijd maar één keer kan beste-

den en dat niet alles samen gaat. Helaas betekent dit dat ik mijn taak als penningmeester zal beëin-

digen. 

  

Ik heb een mooie tijd gehad in de Pokot en ben dan ook erg blij dat het water in Achorichor 

stroomt!! Fijn om zo samen hier aan gewerkt te hebben, met een geweldig bestuur hier in Neder-

land en Chris in Trudy in Oeganda. Ik wil alle donateurs, OTM bestuursleden en Chris en Trudy 

bedanken voor het vertrouwen wat jullie in mij hadden. 

  

Het gaat u allen goed. 

  

Met vriendelijke groet, 

Daniëlle Maljaars 

Afscheid Daniëlle 
door Daniëlle Maljaars 

http://www.stichtingotm.nl/stichingotm@gmail.com
http://www.stichtingotm.nl

