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Beste betrokkenen,  
 
Het regent… de geur van natte aarde maakt me blij. In de afgelopen weken heeft het regelmatig 
geregend, flinke hoosbuien die soms delen van het pad naar ons huis weg hebben geslagen. In de 
afgelopen week heb we aan buurjongens gevraagd om ons te helpen om de weg te repareren. Heel 
bereidwillig hebben twee Oegandese jongens modder en zand uit de afwateringssystemen geschept 
en in stevige zakken gedaan, die eerder gebruikt zijn om suiker en rijst in te op te slaan. Met een 
gammele gehuurde kruiwagen hebben ze negen (!) zakken van 50 kg in de gaten gegooid, verstevigd 
met stenen. Een heel karwei, maar het resultaat mag er zijn. Het water loopt weer mooi langs het 
afwateringssysteem de heuvel af en we kunnen weer zonder angst om met de auto vast te komen te 
zitten het pad gebruiken.  
 
Het is schoolvakantie... een vrije week maakt ons relaxed. De kinderen hebben in de afgelopen 
weken hard gewerkt op school. Elke dag gaan de kinderen van 8 tot 3 uur naar school. Na school 
heeft Salat dagelijks voetbaltraining en ook Kalia traint twee keer in de week. Daarnaast krijgen onze 
kinderen ook één keer in de week Nederlandse les. Na schooltijd hebben ze dan drie uur les in de 
Nederlandse taal en cultuur. Best pittige weken, vooral als er ook nog elke dag huiswerk is. 
Daarnaast waren de afgelopen weken extra zwaar, omdat ik (Trudy) mijn voorgeschreven rust moest 
nemen. We zijn dankbaar dat deze rust positief heeft uitgewerkt. Lichamelijk voel ik me weer een 
stuk sterker en met de baby gaat tot nu toe ook alles goed.  
 
Het water is aangeboord....een goed bericht uit Achorichor maakt ons dankbaar. Begin deze maand 
is het bedrijf dat water aanboort naar Achorichor gegaan, één van de droogste gebieden in Oeganda. 
We hebben een mooi bericht gekregen van Joshua, de manager van het project: 
“Wij willen jullie groeten in Jezus’ naam! We zijn heel erg dankbaar voor het project. Van 4 tot 6 
oktober is er gewerkt aan het aanboren van water. Heel de gemeenschap heeft dit op de voet 
gevolgd en was heel blij toen het water uit de grond spoot! De plek waar water is gevonden kan 
dagelijks in 30.000 – 40.000 liter water voorzien. We zijn jullie ontzettend dankbaar dat jullie dit 
hebben mogelijk gemaakt. We zien uit naar de volgende fase in het project. We wensen jullie Gods 
rijke zegen toe!  
Hartelijke groeten van de gemeenschap in Achorichor.”  
Joshua heeft ook verschillende foto’s gestuurd van het aanboren van het water. Deze heeft Stichting 
OTM op Facebook en de website gezet. 
 
We willen jullie hartelijk bedanken voor jullie medeleven. Vooral als we terugdenken aan de Startdag 
dan voelen we ons zeer gesteund door jullie betrokkenheid! 
 
Hartelijke groeten van Chris & Trudy, Salat en Kalia 


