
het Karamoja gebied. Kara-

moja is een groot gebied in 

het oosten van Oeganda, 

waar ook Pokot onder 

valt en waar veel armoede 

heerst. Verschillende MP’s 

(parlementsleden), waaron-

der Chris hebben verschil-

lende districten bezocht om 

te kijken of de overheids-

programma’s goed zijn ver-

deeld over die distric-

ten en of deze goed worden 

uitgevoerd. Op uitnodiging 

van de Keniaanse overheid 

is er een trip naar Pokot in 

Kenia daaraan vast ge-

pland. Chris heeft daar met 

andere parlementsleden uit 

Oeganda en Kenya gekeken 

hoe ze de samenwerking 

kunnen verbeteren om ont-

wikkeling te kunnen bevor-

deren.  

Trudy, Salat en Kalia kon-

den nog een paar weken 

genieten van hun vakantie 

voordat de school weer 

begon waar zowel Salat en 

Kalia hun voortgezet onder-

wijs volgen en waar Trudy 

part-time werkt als lerares.  

Beste betrokkenen van OTM 

en Kujaliana Coalition, 

 

Hier is hij dan: de eerste 

nieuwsbrief vanuit het nieuwe 

bestuur! 

Allereerst bedankt voor uw 

steun van de afgelopen perio-

de! Dankzij u hebben wij het 

werk van Chris en Trudy 

weer kunnen ondersteunen!  

Via deze weg willen we ook 

het vorige bestuur van OTM 

bedanken voor hun inzet voor 

het werk van Chris en Trudy.  

Nadat bleek dat het oude be-

stuur hun taken wilden gaan 

overdragen aan een nieuw 

bestuur, is er heel wat ge-

beurd in het afgelopen half 

jaar. Tijdens de presentatie 

van Trudy in de Ontmoetings-

kerk op 11 Juli 2016, over hun 

werk in Oeganda, waren wij 

allemaal aanwezig, niet weten-

de dat wij later die avond, 

ieder op zijn/haar eigen ma-

nier aangesproken/geroepen 

werd om in het bestuur te 

gaan. 

Er werd al snel een vergade-

ring gepland om de zaken over 

te dragen van het oude naar 

het nieuwe bestuur. Vervol-

gens hebben we Chris en Tru-

dy, Salat en Kalia nog een aan-

tal keer ontmoet bij hun thuis 

in Arnemuiden, waar we fijne, 

mooie en gezellige gesprekken 

hebben gehad. Op deze ma-

nier leerden we elkaar op een 

ontspannen manier kennen en 

konden we met frisse moed 

en vol enthousiasme beginnen 
aan deze nieuwe uitdaging! 

Ook voor Chris en Trudy was 

het weer een jaar waarin veel 

gebeurd is. In het begin van dit 

jaar is Chris lid geworden 

van het Oegandese parle-

ment, waarin we Gods lei-

ding zagen! Via deze weg 

kan hij er namelijk op aan-

sturen dat de strijd tegen 

mensenhandel een belang-

rijk punt word in de politie-

ke agenda van Oeganda. 

Daarnaast vertegenwoor-

digt hij nu als lid van het 

parlement de arme Pokot 

bevolking. Hierdoor kan hij 

voor hun rechten en plich-

ten opkomen en dit tegelij-

kertijd met behulp van Tru-

dy kracht bij zetten door 

zich in te zetten voor de 

ontwikkeling en een mens-

waardig bestaan van de 

Pokot bevolking, waar Chris 

zelf is geboren en opge-

groeid. 

Vervolgens zijn Chris, Tru-

dy, Salat en Kalia op 21 Juni 

in Nederland aangekomen 

voor hun verlofperiode van 

6 weken. Tijdens deze peri-

ode hebben ze uiteraard 

veel familie, vrienden en 

kennissen ontmoet om 

weer bij te praten. Daar-

naast hebben ze genoten 

van hun vakantie in het 

mooie Zeeuwse landschap 

door heerlijk te ontspannen 

in de natuur, of leuke activi-

teiten te doen. Zij zijn erg 

dankbaar voor deze fijne en 

bemoedigende periode! 

Toen Chris en Trudy een-

maal terug in Oeganda wa-

ren heeft Chris vrijwel gelijk 

de draad van hun dagelijkse 
leven weer opgepakt.       

Hij heeft namelijk een be-

zoek gebracht voor de Co-

missie van Gelijkheid aan 
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Graag willen we u van het een en ander op de hoogte brengen rondom ontwikkelingen 

die gaande zijn in Oeganda. 

We zijn als huidig nieuw bestuur de afgelopen tijd aan de slag gegaan om in goed overleg 

met Chris en Trudy een plan van aanpak te maken. We hebben gesprekken gehad en 

vergaderd met elkaar over hoe nu verder. Er is veel veranderd in de situatie van Chris en 

Trudy. 

 

In eerdere contacten, en toen Chris en Trudy in Nederland waren voor verlof, bent u op 

de hoogte gebracht van allerlei figuurlijke kruispunten waar Chris en Trudy op hebben 

gestaan. Maar na veel overleg en skype gesprekken hebben we nu een helder plan voor 

ogen.   

We zullen in het Pokot gebied, 30 km van Amudat, waar vruchtbare grond is een land-

bouw-project opstarten. De bedoeling is dat 10 groepen met 10 vrouwen onder leiding 

van een voorman aan de slag gaan. Er zal een solar-waterpomp komen om het grondwa-

ter op te pompen om het project te kunnen irrigeren.  Zaad en planten zullen aange-

schaft worden voor een toekomstige  bron van inkomsten en eten. Maar ook zal er een 

stevige, hoge, omheining komen om het project te beschermen tegen hongerig vee.  

Met het laatste is al gestart en is het eerste gat voor een paal gegraven door Danielle 

Maljaars, de penningmeester van ons bestuur. Ook is de ontginning van de grond al van 

start gegaan.  

 

Op deze manier denken we aan de basis te kunnen starten en een duurzame oplossing te 

kunnen bieden om de levensstandaard van de Pokot gemeenschap te kunnen verhogen.  

Zo neem je het gevaar van mensenhandel bij de bron weg en hoeven de inwoners van de 

Pokot niet naar de stad te gaan voor werk en inkomsten. Die worden dan in de Pokot 

zelf gegenereerd.  

Het is een win-win situatie waar wij als bestuur vertrouwen in hebben.  

 

Daarnaast gaan we een deel van de opleiding van de 20 jarige Julia betalen. Zij woont in 

Amudat in het Pokot gebied waar veel gebrek, armoede en honger heerst. Ze is al onder-

deel van een programma van de UN die het andere deel van de opleiding betaald. Maar 

ze moest stoppen omdat ze de eigen bijdrage niet konden 

betalen. Dit kwam mede doordat  een familielid een heftig 

ongeval heeft gehad en daar veel geld naar toe is gegaan.  

Nu nemen wij die bijdrage over. Zodat Julia wel naar school 

kan blijven gaan. Een opleiding geeft hoop op een goede toe-

komst en is erg belangrijk voor een plaats op de arbeids-

markt. Met haar kennis als verpleegkundig zal ze dan nadien 

terug gaan naar het Pokot gebied om de kennis te gebruiken 

binnen de Pokot gemeenschap. 

 

Danielle is net terug uit Oeganda en heeft samen met haar 

vriendin Hannah van Moolenbroek gezien dat de noodzaak 

van dit project nadrukkelijk aanwezig is en zij zullen u d.m.v. 
hun bijdrage meenemen in hun ervaringen van het bezoek aan 

Chris en Trudy en de Pokot gemeenschap.  

 

We begrijpen heel goed dat het bovenstaande verhaal vragen bij u oproept. Mail of bel 

ons daarom gerust via stichtingotm@gmail.com of 06-31902893 ! 

Update situatie OTM 
door Ester de Visser 

“Op deze 

manier denken 

we aan de basis 

te kunnen 

starten en een 

duurzame 

oplossing te 

kunnen bieden” 
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Kampala is de hoofdstad 

van Oeganda. Hier leven 

Chris en Trudy met de 

kinderen. Chris zit namens 

de Pokot gemeenschap in 

het parlement in Kampala. 

Samen met collega Rose-

mary vertegenwoordigt hij 

deze stam die aan de oost-

zijde van Oeganda woont. 

Amudat is het grootste 

plaatsje binnen de Pokot in 

Oeganda. Hier hebben 

Chris en Trudy ook een 

simpel huis.  

Om vanuit Kampala in 

Amudat te komen ben je 

zo een 8 á 9 uur aan het 

rijden. De laatste 3,5 uur 

hiervan is over zandwegen, 

midden door bush.  

Bezoek uit Nederland   
door Daniëlle Maljaars 

Veggie-project voor Achorichor [atjoritjor] 

Het is maandag, de zon schijnt en het is zo’n 37 graden buiten. Chris, 

Trudy, Hannah en ik stappen in de auto.  Het wordt een bijzondere dag 

vandaag. We rijden door de bush, over zandwegen met gaten en hob-

bels. Als we achter ons kijken, zien we een grote stofwolk achter ons. 

Het land is droog en de bosjes bestaan voornamelijk uit droge takken. 

Met regelmaat komen we een kudde koeien of geiten tegen met een 

paar jonge jongens die voor hen zorgen. Ze trekken er de hele dag op 

uit om te zorgen voor de beesten, op zoek naar een plek met gras en 

blaadjes. Soms geven we de jongens een flesje water zodat ze weer wat 

te drinken hebben. En wij rijden door.  

Na 40 minuten rijden zijn we bij Achorichor. Vol enthousiasme worden 

we ontvangen door zingende en dansende vrouwen. In hun hand hebben 

ze een takje met blaadjes wat voor vrede staat. We stappen uit en dansen met de vrou-

wen mee. Een stukje verderop zit de gehele gemeenschap in de schaduw van de bomen. 

De mannen vormen een soort cirkel en de vrouwen en kinderen zitten onder een 

groepje bomen die net buiten de cirkel staan. Dit is een lokale volksvergadering. Twee 

mannen komen naar ons toe met een schoolbankje, hier mogen Trudy, Hannah, Rosema-

ry en ik op plaats nemen. Chris mag samen met de andere belangrijke mannen ergens 

anders gaan zitten.  

 

Chris en zijn collega Rosemary houden een speech net als een aantal lokale leiders. 

Daarna introduceert hij Trudy. Trudy houdt ook een korte speech en vertelt dat ze 

twee bezoekers van haar kerk uit Nederland heeft meegenomen. Ze stelt ons voor en 

geeft mij het woord.  En daar sta ik dan… Midden tussen zo’n 150 mannen, in de ‘middle 

of nowhere’. Ik denk dat de meeste mensen hier nog geen 

blanke hebben gezien. Iedereen kijkt me vol verwachting aan. 

Wat ben ik blij! 

 

“Goedemiddag allemaal, ik ben Danielle en kom uit Neder-

land. Ik zit in dezelfde kerk als Chris en Trudy en wij zijn ge-

komen om jullie te helpen. Ik heb gezien hoe jullie leven en 

het raakt mijn hart. Ik heb de mensen uit mijn kerk gevraagd 

om geld te verzamelen om jullie te kunnen helpen.  

We weten dat de grond hier vruchtbaar is maar dat er door 

het gebrek aan water niets eetbaars groeit. Ons plan is om 

een omheining te maken rond 5 acre (2,2 ha). Binnen deze 

omheining zullen we een pomp plaatsen die het water omhoog haalt. Er zal een grote 

tank komen om het water op te slaan. En we zullen zorgen dat er groentezaden komen 

en fruitbomen. Zodat jullie je eigen groenten en fruit kunnen gaan verbouwen om te 

eten en te verkopen. De omheining zal er voorzorgen dat het vee de oogst niet op eet. 

Maar we hebben jullie hulp nodig. Ik heb gezien dat samenwerken in Oeganda belangrijk 

is en ik verwacht dan jullie ook gezamenlijke hulp. Ook wil ik jullie vragen om te bidden 

voor dit project en onze kerk in Nederland. En wij zullen voor jullie bidden en voor de 

oogst.” 

“Iedereen kijkt 

me vol 

verwachting 

aan. Wat ben 

ik blij! “ 
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Tijdens mijn praatje vertaalt Rosemary het naar de Pokottaal.  

Tussentijds klinkt er regelmatig applaus. De mensen zijn blij met de investering die wij 

hier mogen gaan doen. Als de vergadering is afgelopen, lopen we naar het stuk grond 

waar het ‘veggieproject’ komt.  

Een deel van de gemeenschap loopt mee, maar de vrouwen gaan naar hun hutten om 

eten te koken.  

 

 

Het is een groot en vlak terrein met hier en daar wat bomen en struikgewas. Chris stelt 

me voor aan Josuah, dit is de voorman die het project hier zal aan sturen. Ik maak een 

praatje met hem en vraag wat hij van het project vindt en hoe hij zijn taak zal gaan uit 

voren. Het blijkt dat hij agriculture heeft gestudeerd voor een aantal jaar en met deze 

kennis gaat hij er vol voor. Sommige mannen zullen twijfelen over de tijdsbesteding van 

hun vrouwen als ze in het project werken, legt hij uit. Hij is van plan om die mannen te 

overtuigen dat het project juist wel zinvol is. 

De 5 acre zal in 10 stukken verdeelt worden. Per stuk grond zullen 10 vrouwen verant-

woordelijk zijn voor dat stukje. Deze 10 vrouwen komen allemaal uit één familie. Dit zal 

er voor zorgen dat ze zich verantwoordelijk voelen voor hun stukje grond om uiteinde-

lijk hun eigen familie te voorzien van eten.  

Dan is het tijd voor een officiële opening van het project. Samen met 2 lokale leiders 

slaan we het eerste gat voor de omheining. Het veggieproject in Achorichor is begonnen!  

het verhaal dat hij wel een 

baan heeft voor jou of voor 

je kind in de grote stad, 

geeft dit hoop en is het 

aantrekkelijk dit te geloven. 

Natuurlijk weten wij dat 

het leven wat deze per-

soon voor ogen heeft hele-

maal niet beter is en juist 

een leven vol pijn en afzien 

zal zijn.  

Dus om te voorkomen dat 

moeders en kinderen dit 

verhaal geloven is het be-

langrijk om ze te voorzien 

van eten en scholing. Door 

dit project kunnen de moe-

Misschien denkt u nu, huh? 

OTM staat toch voor Oe-

ganda tegen mensenhandel 

en nu gaan ze groenten en 

fruit verbouwen? Dat klopt. 

Ik zal proberen uit te leg-

gen hoe dit project kan 

voorkomen dat mensen in 

handen van mensenhande-

laren vallen. 

Eén van grootste risico’s 

om in de handen van men-

senhandelaren te vallen is 

armoede. Als je als moeder 

geen eten voor je kinderen 

hebt en er komt een 

vreemde naar je toe met 

ders hun kinderen eten 

geven en de overige oogst 

verkopen zodat de kin-

deren naar school kunnen. 

Mogelijk in de toekomst 

zelfs naar de universiteit 

om een ander beroep te 

leren dan het houden van 

koeien en geiten.  

Wij hopen en bidden dat 

het groenten project de 

gemeenschap van Achori-

chor zal helpen om zich te 

kunnen ontwikkelen en een 

goed leven op te bouwen.  

Groenten en Mensenhandel? 

“Tussentijds 

klinkt er 

regelmatig 

applaus“ 
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‘Pak jullie koffers in, we vertrekken vandaag want het geld is op.’  Met deze woorden 

komt er een vervroegd einde aan onze reis naar Amudat. Al sinds we het dorpje drie 

dagen terug binnen kwamen gereden,  komen mensen op Chris af om met hem te praten 

en om geld te vragen.  

Wie denkt dat het hek om het huis van Chris en Trudy de men-

sen op afstand houdt, heeft het goed mis. Als ik na de eerste 

nacht in Amudat nog in pyjama en met ongekamde haren de 

deur uitstap om naar het toilet te gaan, zitten daar tot mijn 
schrik zo’n dertig mensen her en der verspreid over de com-

pound.  Sommigen zitten er al vanaf zes uur  te wachten om 

hun verhaal aan Chris te vertellen. Hoe schrijnend de situatie 

van sommigen is, wordt aan het eind van de ochtend pijnlijk 

duidelijk. Als we door de poort naar buiten rijden om richting 

de kerk in Karita te gaan wordt de auto belaagd door een aantal  

mannen dat smeekt om één of tweeduizend shilling. Ter illustra-

tie: één euro is 3800 shilling. Wanneer Chris de mannen wat 

geld toestopt, wordt er bijna om gevochten. En dat allemaal om 

een bedrag waar wij in Nederland niet eens een brood  voor 

kunnen kopen. 

Het contrast tussen het prachtige landschap en de situatie waar de Pokot in leven is 

enorm groot. Want hoewel het nu extreem droog is voor de tijd van het jaar is de 

schoonheid van het land en de bergen nog steeds te zien. Maar ook de kleine,lemen hut-

jes maken deel uit van dit plaatje. Het lijkt wel alsof de huisjes daar voor de show staan, 

voor de toeristen. Maar de realiteit is natuurlijk dat deze bouwsels de echte huizen zijn 

van echte mensen. We krijgen een rondleiding in een van de  huisjes en hoewel het er 

brandschoon is, is er geen water aan huis, geen elektriciteit en privacy bestaat niet. Wa-

ter wordt met grote jerrycans gehaald bij een waterpomp. Handmatig wordt het water 

omhoog gepompt, de volle jerrycan wordt op het hoofd gezet en terug naar huis ge-

bracht. Een jerrycan bevat ongeveer 25 liter. In Nederland gebruiken we gemiddeld per 

dag per persoon 119 liter water, dat zijn bijna vijf jerrycans vol.  

Ondanks het tekort aan bijna alles worden we overal feestelijk onthaald en laten mensen 

ons delen in het weinige wat ze hebben. De chai thee wordt extra zoet gemaakt; daar 

houdt men van maar suiker is erg duur. Bij de rijst wordt kip geserveerd, een feestmaal. 

Trudy spoort ons aan om zoveel mogelijk te eten.  ‘Zorg dat je buik helemaal vol is, want 

je weet hier nooit wanneer de volgende maaltijd komt.’  

Het is hartverwarmend om te zien hoe iedereen voor elkaar zorgt, zelfs de kleinste kin-

deren passen al op elkaar. Overal zie je jongens en meisjes die zelf niet ouder kunnen zijn 

dan een jaar of 7 met hun broertje of zusje van 3 op de rug rondlopen. Als ze ons in het 

vizier krijgen, staan ze abrupt stil en kijken ze ons met enige achterdocht, maar vooral 

met nieuwsgierigheid aan. Bij een onverwachte beweging van onze kant  stuiven ze gil-

lend en lachend alle kanten uit, alsof ze denken dat wij houten poppen zijn die plotseling 

tot leven zijn gekomen. Na een tijdje wint de nieuwsgierigheid 

het van de angst. Er wordt hard  gegiecheld om de foto’s en 

filmpjes die we van hen maken en nog iets later willen veel kind-

jes toch ook wel even weten hoe zo’n ‘Muzungu’, (blanke) nu 

eigenlijk voelt. Kleine, zanderige handjes kriebelen voorzichtig 

over onze armen en haren, gevolgd door kleine lachjes en fluis-

teringen.  
Wat mij het meest heeft aangegrepen deze reis is de bereidwil-

ligheid van de mensen om te werken voor een betere toe-

komst. Dit zagen we heel direct bij Julia, die haar familie in 

Amudat achterlaat om te gaan studeren in Mbale. We zagen het 

ook bij de mensen in Achorichor die aan de slag gaan met het 

‘veggie-project’. Na alles wat ik gezien en gehoord heb, heb ik 

er alle vertrouwen in dat de Pokot dit project met elkaar tot 

een succes kunnen maken!  

“Ondanks het 

tekort aan 

bijna alles 

worden we 

overal feestelijk 

onthaald en 

laten mensen 

ons delen in het 

weinige wat ze 

hebben.”  
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Het is ochtend en we eten 

lekker ons ontbijt in het 

huis van Chris en Trudy in 

Amudat. Er komt een 

vrouw binnen die haar pro-

bleem met Chris deelt. Een 

serieus gesprek, dat kun-

nen we wel zien. Al ver-

staan we maar een paar 

woorden. Trudy verstaat 

wel een deel van het ver-

haal en vertaalt dit voor 

ons.  

 

Het blijkt de moeder van 

Julia te zijn. Julia (links op 

de foto) is een jonge vrouw 

van 20 jaar. Chris heeft er 

voor kunnen zorgen dat zij 

naar universiteit kan met 

een beurs van de UN. Wel 

is er nog een eigen bijdrage 

nodig om ook daadwerke-

lijk deze studie voor vroed-

vrouw te kunnen volgen. 

De moeder van Julia vraagt 

aan Chris of hij haar kan 

helpen door haar enige 3 

geiten van haar te kopen of 

een stukje van haar land. 

Ze vindt het zo belangrijk 

dat haar dochter naar 

school kan!  

Helaas kan Chris haar niet 

helpen. Er is al veel geld 

gegaan naar hun neefje van 

20 die pas een ernstig ver-

keersongeval heeft gehad 

en nu hebben ze hier geen 

budget meer voor. Ook 

vertelt Trudy dat deze Julia 

een bobbel op haar rug 

heeft, waardoor haar kan-

sen op de huwelijksmarkt 

ook slecht zijn. Goed on-

derwijs is dus van levensbe-

lang voor haar.  

 

Terwijl ik op mijn stoel zit 

en het verhaal hoor raakt 

het mij. Hier moet ik wat 

mee! Ik begin het verhaal 

van Julia in WhatsApp te 

delen met het OTM be-

stuur. Kunnen wij als OTM 

het mogelijk maken dat 

Julia toch naar school kan 

gaan en zo een vak kan 

leren om uiteindelijk voor 

zichzelf en haar familie te 

kunnen zorgen? Ik krijg 

positieve reacties vanuit 

het bestuur in Nederland. 

Wij gaan er voor zorgen 

dat Julia naar school kan.  

Een uurtje later vertrekken 

Hannah, Trudy en ik rich-

ting het huis van Julia en 

haar moeder. Ze geven ons 

een rondleiding in hun huis. 

Een hutje die als slaapka-

mer dient, een houten om-

heining als keuken, een 

grote steen met wat takken 

als badkamer. Na de rond-

leiding krijgen we een lege 

jerrycan aangeboden als 

stoel. Dan vertelt Trudy 

aan Julia en haar moeder, 

maar ook een aantal tantes 

die er bij zijn, dat wij vanuit 

OTM in Nederland haar 

schoolgeld gaan betalen. 

we ervaren steeds sterker 

dat God òns heeft geroe-

pen. 

In een proces van naden-

ken, bidden en praten met 

mensen, maar vooral wach-

ten op God, werd het 

steeds duidelijker voor ons 

dat Chris juist zijn positie 

in de Pokot gemeenschap 

gekregen heeft om meer 

ontwikkeling in Pokot mo-

gelijk te maken. Ik (Trudy) 

zal Chris daarin ondersteu-

nen door middel van ge-

sprek en gebed, maar daar-

naast wil ik een middel zijn 

We hebben in de afgelopen 

periode gezocht hoe we in 

de strijd tegen mensenhan-

del verder kunnen gaan 

gezien de huidige situatie in 

ons gezin, de aangescherp-

te regels van de overheid 

wat betreft het runnen van 

een eigen organisatie en de 

onstabiele financiele toe-

komst. Maar wat steeds 

duidelijker voor ons werd, 

is dat we als gezin één mis-

sie willen nastreven. God 

heeft niet alleen Chris ge-

roepen om de Pokot ont-

wikkeling te brengen, maar 

tussen Nederland en Pokot 

om samen te kunnen wer-

ken om door middel van 

projecten meer ontwikke-

ling mogelijk te maken. 

Want juist door deze pro-

jecten zullen de arme men-

sen in Pokot onafhankelij-

ker worden en daardoor 

minder kwetsbaar voor 

mensenhandelaren. 

 

We willen graag werken 

aan een duurzaam project 

waarbij inkomen kan wor-

den gegenereerd,  

 

Het verhaal van Julia 
door Daniëlle Maljaars 

Tuinbouwproject Achorichor 
door Trudy Kipterit 

“Terwijl ik op 

mijn stoel zit 

en het verhaal 

hoor raakt het 

mij. Hier moet 

ik wat mee! “ 
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zodat de gemeenschap 

zichzelf kan voorzien en 

kan ontwikkelen. 

 

Dit tuinbouwproject be-

staat uit het opzetten van 

een goede watervoorzie-

ning en het opzetten van 

een vrouwen coöperatief, 

waarbij een groepje vrou-

wen planten aangeboden 

worden. 30% van de op-

brengst wordt in het co-

öperatief gestopt, voor 

onderhoud en uitbreiding 

van dit project. 

 

In de omgeving van Achori-

chor is een seizoensrivier. 

Lange tijd geleden was dit 

een moerasachtig gebied. 

Nu is het droog, maar het 

water zit dicht aan de op-

pervlakte. De grond is erg 

vruchtbaar. We willen star-

ten met een gebied van 

ongeveer 5 acre. Dit is 

grond van de gemeenschap 

en hoeft dus niet aange-

kocht te worden. We wil-

len starten met 10 groepen 

vrouwen die elk een halve 

acre krijgen. Dit gebied 

moet omheind worden, om 

de planten te beschermen 

tegen grazende geiten, 

koeien en kamelen. We 

willen hiervoor prikkel-

draad en betonnen palen 

gebruiken (geen houten 

palen, want die worden 

aangegeten door termie-

ten). 

Er moet een waterput 

worden geboord. De lokale 

gemeenschap zal zelf bijdra-

gen aan de aanschaf van 

een grote watertank en de 

pijpen om het water te 

verspreiden. Er zal ook een 

wateroppomp systeem op 

zonne energie moeten 

worden aangeschaft. Hier-

door zal er constant water 

worden opgepompt wat 

kan worden bewaard in de 

watertank. 

De vrouwen zullen per 

groep geënte planten ont-

vangen: bananenboomplan-

ten, advocadoboomplanten 

en mangoboomlanten. De 

vrouwen zullen zelf zorg-

dragen voor zaaigoed voor 

groenten, organische mest 

van het vee en het bewer-

ken van de grond. 

We hopen door middel van 

jullie donaties te kunnen 

samen werken met de 

Pokot bevolking in Achori-

chor, zodat zij hun eigen 

inkomsten kunnen gaan 

genereren, waardoor ze 

kunnen zorgdragen voor 

uitgebalanceerde voeding 

en onderwijs voor hun 

gezinnen. Hierdoor zijn ze 

minder kwetsbaar voor de 

valse beloften van mensen-

handelaren.  

“Nu is het 

droog, maar 

het water zit 

dicht aan de 

oppervlakte.” 
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Bezoek Daniëlle en Hannah 
Door Trudy Kipterit  

Met de koffers van Danielle en Hannah in de kofferbak zijn 

we na een lekkere afscheidsmaaltijd met uitzicht op het Vic-

toria Meer, in de vroege avond naar het vliegveld gereden. 

Het is al donker, de sterren aan de hemel zijn niet heel goed 

zichtbaar, door de felle lichten op de parkeerplaats van het 

vliegveld. Niet alleen de felle lichten maken me oncomforta-

bel, maar ook het feit dat we de koffers van Danielle en 

Hannah moeten uitladen. Drie weken geleden stonden we 

hier ook. Wat was het heerlijk om Danielle en Hannah te 

ontvangen en hen mee te nemen in ons dagelijks leven in 

Oeganda. Het lijkt alsof de koffers zwaarder wegen dan ze 

zijn. Is het de zwaarte van het afscheid of zijn de koffers zo zwaar door alle mooie herin-

neringen die ze meenemen naar Nederland? 

 

Wat hebben we genoten van de tijd samen met Danielle en Hannah. Wat was het leuk 

om ons leven met hen te delen, samen te eten en te kletsen en samen naar Pokot om 

het project te starten. 

Hoe leuk is het om samen op de bodaboda (brommertje als openbaar vervoer) naar de 

stad te gaan? Samen op de grootste markt van Kampala kleding uitzoeken voor onze 

kinderen. Samen gefrituurde vers gevangen vis eten met matoke (gekookte banaan) en 

posho (maismeel gerecht) op de lokale vismarkt in de buurt. Samen naar de school van 



de kinderen. Samen een Nederlands stukje kaas eten met een wijntje uit een             

Nederlandse supermarkt bij kaarslicht in de koelte van de avond. Samen een kaartspelle-

tje spelen, als we wachten op reparatie van onze auto. Samen op zoek naar een zaklamp 

omdat de elekticiteit is uitgevallen. Samen naar de supermarkt en laten zien dat er echt 

geen bruine haarverf te krijgen is. Samen ontbijten en genieten van de Oegandese chai. 

Samen ervaren dat armoede in Pokot je zo wanhopig kan maken dat je probeert om 

elke shilling die binnen handbereik is te krijgen. Samen uren rijden door de savanne en 

genieten van de prachtige uitzichten. Samen ervaren dat de droogte in Oeganda steeds 

een groter probleem wordt. Samen met de kinderen een ijsje eten in de duurste shop-

ping mall van Kampala, gewoon om dat het kan. Samen naar de kerk en ervaren dat God 

overal dezelde is. Samen.... 

 

Wat hebben we veel beleefd samen met Danielle en Hannah en wat was het fijn om te 

delen van wat wij hier dagelijks ervaren en meemaken. Danielle en Hanna zijn ver-

trokken naar Nederland met hun koffer vol souveniers en herinneringen, maar de herin-

neringen die we samen hebben gemaakt, zullen ook bij ons blijven. 

“Samen naar de 

supermarkt en 

laten zien dat 

er echt geen 

bruine haarverf 

te krijgen is.” 
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Heilige grond onder een boom 
door Trudy Kipterit 

bijna twee uur rijden    

aankomen in Karita. 

Als we uitgestapt zijn, wor-

den we met gezang bege-

leid naar de kerk. We stap-

pen geen mooi gebouw 

binnen, maar op een kale 

vlakte tussen het struikge-

was staat een boom. On-

der de boom staan handge-

maakte banken van boom-

stammen. Er is geen drem-

pel, maar we betreden hei-

lige grond. De zon staat al 

hoog aan de hemel. Geluk-

kig geeft de boom wat 

schaduw, maar al gauw 

wordt het steeds warmer. 

De dominee, in een zwarte 

lange toga, geeft halverwe-

ge de dienst aan dat hij de 

dienst niet lang zal maken, 

omdat het anders te heet 

wordt. Verschillende kin-

deren zijn op de voorste 

banken in slaap gevallen, 

maar de zon schijnt onge-

nadig op hun donkere huid. 

Een moeder geeft tijdens 

de dienst haar zoontje de 

borst. De zweetdruppeltjes 

parelen op haar voorhoofd, 

maar ze kijkt met een 

dankbare blik naar de do-

minee en naar ons. 

                                     

We zijn met een bijzonder 

doel naar Karita gekomen. 

We hebben namelijk geld 

ontvangen van een sponsor 

in Nederland om mee te 

helpen aan de bouw van 

een kerkgebouw. Aan het 

einde van de dienst nodigt 

de dominee mij uit om de 

reden van onze komst aan 

te kondigen en ik mag sa-

men met Chris een geldbe-

drag overhandigen om golf-

platen te kopen voor een 

dak en cement voor een 

vloer voor de nieuw te 

bouwen kerk. De gemeen-

teleden ontvangen het geld 

bedrag met dankbaarheid 

en luid applaus. Binnenkort 

zullen de vrouwen van de 

kerk stokken en klei verza-

melen om de muren van de 

kerk te bouwen. Met deze 

donatie uit Nederland kun-

nen ze in de toekomst in 

de schaduw en beschut 

tegen regen (in de regen-

tijd) hun en onze God aan-

bidden. 

'Jullie zijn welkom! Prijs de 

Heer voor jullie komst!', 

verschillende vrouwen uit 

de kerk in Karita staan de 

kant van de stoffige zand-

weg. Met een trommel, 

handgeklap en zang in de 

Pokot taal worden we wel-

kom geheten als we na   



de tent. We zijn ook naar 

geisers geweest. Dat was 

heel bijzonder. De geisers 

zijn kokend heet. 

Nu heb ik weer school en 

we zijn bezig met een musi-

cal 'Belle en het Beest'. Ik 

heb ook een paar rollen in 

de musical. We zijn nu aan-

Hoe is het met jullie? Met 

mij gaat het goed. We heb-

ben een leuke kerstvakan-

tie gehad. We zijn naar 

Fort Portal geweest en we 

hebben in een kratermeer 

gezwommen en een berg 

beklommen. We hebben in 

een banda geslapen en in 

het voorbereiden. 

Danielle en Hannah zijn 

ook bij ons geweest. Het 

was erg leuk dat ze bij ons 

waren. We zijn samen met 

hen naar de film gegaan en 

we gingen ook uit eten. 

 

Veel groetjes van Kalia!!! 

Kidscorner 

Kalia 

Salat 

ben ook samen ijs en pop-

corn gegeten. Ook op 

school gaat het goed. Ik zit 

op basketbal en ons team 

zit in de finale. Mijn positie 

in ons team is 'shooting  

guard'. Als 'shooting guard' 

moet je veel schieten en 

moet je de rebound pak-

ken. We hebben nog geen 

een wedstrijd verloren. 

Dat vind ik echt gaaf! Ik 

wens jullie allemaal een 

fijne tijd in Nederland! 

 

Groetjes van Salat. 

Hallo allemaal, 

In de afgelopen tijd was het 

heel erg leuk, vooral toen 

Hannah en Danielle kwa-

men. Het was erg gezellig. 

Het leukste vond ik toen 

we samen met hen de film 

'Sing' hebben gezien. Dat 

was erg grappig. We heb-
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Actiedag 13 mei 

Dit jaar is OTM ook weer aanwezig op de Actiedag van 

de Ontmoetingskerk in Middelburg. Er wordt van alles 

verkocht, waaronder leuke gadgets uit Oeganda  en 

daarnaast worden er een aantal activiteiten georgani-

seerd voor jong en oud!  We zien er naar uit om u daar 

te ontmoeten! 

Activiteiten OTM komende periode 

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 

@stichtingotm 

Workshop Handlettering 

 

Wie vind het leuk om lekker creatief bezig te zijn met 

pen/potlood en papier?? Ook dan ben je bij ons op de 

goede plek, want Else Marie heeft hiervoor een leuke 

workshop samengesteld voor u!  

Neem voor meer informatie contact met ons op via 

stichtingotm@gmail.com. 

Wilt u OTM steunen of 

heeft u vragen? 

 

Neem gerust contact met 

ons op via: 

stichtingotm@gmail.com 

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

