
Zoeken, Dienen en Delen
met Derrick en Amy

De kerstpakketten waren een succes, dank aan iedereen die daarvoor gegeven heeft! We
hebben al onze families en zelfs nog wat families buiten ons programma een
kerstpakket kunnen geven! We genieten als we de verhalen terug horen hoe families
genoten hebben van het pakket, vooral van de kip, en daardoor een fijne kerst hebben
gehad! 
John, Amy's veldcoördinator van iTeams is op bezoek geweest in december en dat was
goed en fijn! In 5 dagen konden we hem een stukje van ons werk en ons leven laten
zien. We zijn op een Special Joy familiebezoek geweest, hebben een team meeting
gehad met het Special Joy team, zijn naar de kerk geweest, hebben een meeting gehad
met onze dominee, hebben lokaal Ugandees eten gegeten, hebben de stad Kampala
laten zien, zijn bij Derrick's voetbalteam geweest en op zijn werk, en hebben waardevolle
gesprekken gehad. 
We waren al een tijdje op zoek naar een nieuwe plek om te wonen, want de andere plek
deed ons niet zo goed... Gelukkig hebben we een nieuwe plek gevonden en eind januari
zijn we daarnaartoe verhuisd. Wel hebben we een pittige periode gehad met dieven in
onze compound, dieven in de compound naast ons (zowel oude als nieuwe woonplek),
schoten in de compound maar gelukkig niemand gewond, onze oude huurbazin die
onredelijk was en waarmee we het niet goed hebben kunnen afsluiten, en wat onveilige
situaties toen Amy alleen met Matthian thuis was. Het doet Amy beseffen dat Kampala
Hardinxveld niet is, en het geeft haar een gevoel van onveiligheid maar vooral van
kwetsbaarheid. Gelukkig heeft de angst Amy niet in de greep en proberen we
maatregelen te treffen.
We hebben een lieve nanny kunnen vinden die ons helpt met de zorg voor Matthian en
het huishouden. Heel erg fijn! Hier in Uganda is het ook eigenlijk heel normaal om
iemand te hebben die je helpt, want opvoeden doe je immers niet alleen :-). Door haar
aanwezigheid kan Amy een fijne mama zijn, maar zich ook goed inzetten voor Special
Joy! En het is fijn dat we haar kunnen helpen met een baan, want ze is weduwvrouw en
moeder van 2 kinderen. Een win-win situatie dus. Haar kinderen zijn 14 en 18 en
wonen bij hun oma, en de zorg/schoolgeld voor hen ligt op haar schouders.

Want sinds december is er heel wat gebeurd! 

Evangeliseren in Woord en Daad
onder mensen met een beperking
& hun families, onder de naam
Special Joy, in samenwerking met
diverse Ugandese organisaties en
de kerk Streams of Life. 
Ondersteunen in de opbouw van
de Ugandese kerk.
De lokale taal Luganda leren.

Werkt mee binnen Special Joy.
Doet ministry als presentator bij
een christelijk radio/tv station
met een muziekshow gericht op
jongeren en het evangelie.
Coacht een voetbalteam genaamd
Sports For Christ die door sport,
prediking en muziek het
evangelie delen en eenheid willen
brengen over kerkmuren heen.

Amy is uitgezonden naar
Uganda, voor langer-termijn
zendingswerk met de
zendingsorganisatie
International Teams NL ,  en
vanuit de Hervormde Kerk in
Hardinxveld-Giessendam.

Wat doet ze daar?

Amy is getrouwd met Derrick
Ainomugisha en samen mogen ze
zorgen voor Alannah en Matthian.

Derrick:

'Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst
heeft liefgehad.'  - 1 Joh. 4:19 
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Hoe zit het ook alweer?

NIEUWSBRIEF

Veel te vertellen.
Een warm welkom, terug in Uganda.Matthian met onze lieve hulp.Kerstpakketten uitdelen. Met dominee Gerald en John.



 Financiën

Gebed

Bemoediging

Special Joy Uganda

Amy in Uganda - Special Joy

Blijf betrokken via persoonlijk contact,
de nieuwsbrief en/of onderstaande
kanalen: 

www.amyinuganda.com

Tijdens een bezoek aan Daniel's school hoorden we dat ze eigenlijk niet met hem konden
werken, omdat hij vaak epileptische aanvallen had (we dachten dat die amper tot niet
meer plaatsvonden, dus wat een teleurstelling om dat te horen!) Samen met de school zijn
we op zoek gegaan naar het probleem en een oplossing. Ligt het aan de medicatie
inname? Waarschijnlijk wel, want medicatie voor epilepsie komt heel nauw. Hoe kunnen
we Daniel en z'n moeder daarmee helpen? Laten we uitproberen of Daniel van yoghurt
houdt en daarmee de medicatie goed inneemt. En yoghurt is ook nog eens goed voor de
medicatieopname in z'n lichaam. Maar mama Daniel kan zich geen yoghurt veroorloven
helaas. Daarom ondersteunen we haar daar nu mee voor 15,- euro per maand. En weet je?
Sindsdien heeft Daniel geen aanvallen meer gehad. Erg dankbaar voor! Afgelopen
zaterdag was Amy weer op de school en toen hoorden we van de therapeuten en juf dat
het nu beter gaat met Daniel en dat hij vooruitgang boekt! En Daniels moeder benoemde
nogmaals dat ze echt ontzettend dankbaar is voor de hulp die ze van ons ontvangt, want
zonder de hulp van Special Joy ziet ze het leven vreugdeloos in... Dank aan iedereen die
Special Joy ondersteunt en een verschil maakt in deze levens!

We geloven dat we als kinderen van God
één familie zijn als zijnde het lichaam van
Christus, en dat we allemaal een eigen taak
hebben gekregen die bij ons past. Samen
mogen we dit lichaam laten liefhebben in
deze wereld, met Christus als ons Hoofd.
En, Liefde wordt meer als we het samen
delen. 
Welke taak past bij u? Hoe mag u mee
delen? 
U kunt met ons meedelen door: 

Dank dat Uganda ebola vrij is.
Dank dat Daniel en Brian beiden
een school/centrum gevonden
hebben en dat het weer beter gaat
met Daniel.
Dank voor de financiële middelen
binnen Special Joy zodat we kunnen
doen wat we doen.
Dank dat we konden verhuizen en
een nanny hebben gevonden.

Bid voor focus voor de
administratieve taken voor Special
Joy. 
Bid voor een geschikte plek voor de
Special Joy shop.
Bid voor de economie. Na Covid en
Ebola is de economie slecht en is
het leven voor veel mensen moeilijk. 
Bid voor een goede opstart van de
micro-kredieten.
Bid voor onze veiligheid.

Amy ontvangt in Uganda geen salaris en is
afhankelijk van giften. Derrick verdient
gem. 133,- euro per maand.
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Deze giften zijn belasting aftrekbaar vanwege de ANBI status.

Yoghurt een oplossing?

Deelt u met ons mee? 

Daniel op school

Liefs, de Ainomugisha's
 

Daniel heeft een sponsor gekregen en gaat nu sinds januari naar school! Dat krijgt hij
ook therapie, ze werken nu voornamelijk aan z'n spraak en zijn met de ergotherapie
bezig om hem zelfstandig te leren eten en naar het toilet te gaan. Helaas kon mama
Daniel de transport kosten naar de school niet zelf betalen, dus we hebben gelukkig
een huisje voor haar kunnen vinden dichtbij de school, zodat ze er naartoe kunnen
lopen. 
Brian heeft ook een centrum gevonden en dankzij een gift kan hij daar in ieder geval
voor een termijn van 3 maanden heen! In mei zal hij starten. Daar zal hij gaan werken
aan z'n zelfstandigheid en gaat hij hopelijk een vaardigheid leren, zodat hij zelfstandig
wat geld kan verdienen. Zijn tante is veel ziek en vind het lastig om voor hem en haar
andere kinderen als alleenstaande moeder/tante te zorgen. Daarom ondersteunen we
haar met de medische kosten en huur voor korte termijn, en investeren we in een
micro-krediet wat haar gaat helpen voor de langer termijn.
Solomon en z'n moeder Grace zijn eenmalig geholpen met een micro-krediet en
schoolkosten. Zo kunnen ze hopelijk weer goed vooruit! Solomon en Grace zijn door
Solomon's vader mishandeld en uit huis gezet, een erg trieste situatie. Solomon heeft
bloedarmoede, maar dus niet echt een handicap, dus vandaar dat de ondersteuning
eenmalig is. 
Mary*, iemand die beperkt is geworden door polio, gaat matten maken/afwerken, die
we hopelijk gaan verkopen in de Special Joy schop! We zijn nu, samen met mama
Daniel, op zoek naar een goede locatie voor de winkel. Wordt vervolgd :-).
Op 4 maart hebben we een team-outing gehad en dat was goed! We hebben een goede
tijd gehad, hebben elkaar beter leren kennen, spellen gespeeld en teambuilding
gedaan. We zijn dankbaar voor deze gecommitteerde groep en mooi om te zien dat ze
de gedachtegang die we willen uitdragen in de maatschappij richting kinderen met
een beperking en hun families, steeds meer oppakken -> De gedachtegang dat 'Jezus
deze mensen lief heeft en vreugde in hen vindt!'
Derrick is druk bezig met het voorbereiden van een gala/sporttournooi met Sports For
Christ waar de opbrengst bestemd is voor Special Joy. Z’n teamleden zijn enthousiast
en het is nu al tof om te zien hoe mensen reageren. Derrick werkt met mensen die
veel invloed hebben in de christelijke wereld in Uganda (dominees, presentatoren,
artiesten), dus als die de gedachtegang van Special Joy oppakken kunnen er mooie,
grote dingen gebeuren in Uganda! 

Bezoek bij BrianTeam-outing


