
Zoeken, Dienen en
Delen met Amy

Prijs Jezus! Zo begroeten veel mensen elkaar in Uganda, omdat er zoveel reden is om

Jezus te prijzen, ondanks armoede, lockdown's, werkeloosheid en gebroken families.

Dat is helaas de harde realiteit hier, en ook ik ben weer met m'n neus op de feiten

gedrukt tijdens m'n eerste weken hier in Uganda. 

15 juni kwam ik aan in Uganda en wat is het goed om terug te zijn! Natuurlijk is het

heerlijk om Derrick, m'n verloofde, weer te zien en om het leven samen te delen na

het hebben van een lange-afstandsrelatie. Net na m'n aankomst kwam er een

appartement beschikbaar bij Derrick om de hoek, en daar woon ik nu. We wonen

dus praktisch naast elkaar, wat een absolute zegen is (zeker tijdens de lockdown

omdat we makkelijk naar elkaar toe konden lopen) en de timing was perfect! 

In december hopen we in Uganda te trouwen, dus de voorbereidingen voor onze

bruiloft zijn in volle gang. Het regelen van een bruiloft in Uganda is overigens een

hele nieuwe culturele ervaring :) Ik leer elke dag nieuwe dingen! 

Naast het feit dat het fijn is om in Uganda te zijn vanwege Derrick, merk ik op

diverse vlakken ook echt dat Uganda echt m'n 2e thuis is. Helaas ben ik een ruime

maand ziek geweest en werd ik geconfronteerd met de uitdagingen van de

gezondheidszorg in Uganda. Dat was geen makkelijke periode, zowel voor mij niet als

voor m'n familie op afstand niet, maar ondanks dat wist ik dat Uganda m'n thuis is

nu en dat ik een repatriëring naar Nederland echt wilde voorkomen. Ik wil graag

hier leren leven en dit land goed leren kennen, ook als dat uitdagingen en

onzekerheden met zich meebrengt vergeleken met wat ik gewend was in Nederland.

Ik ben dankbaar voor de blijvende vrede in m'n hart, elke dag opnieuw, als ik bedenk

dat Uganda nu m'n thuis is en de plek waar ik aankomende jaren zal wonen. Het is

goed, Yesu yebazibwe! 

Werken met 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, en actief onderdeel
zijn van de kerk Streams of
Life.
De locale taal Luganda
leren.

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

Wat doet ze daar?

'Wij hebben lief, omdat Hij ons
eerst heeft liefgehad.' 
- 1 Joh. 4:19 

'Wie zich ontfermt
over de arme, leent
uit aan de HEERE.

Hij zal hem zijn
weldaad vergelden.' 

 
- Spreuken 19:17
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Hoe zit het ook
alweer?

NIEUWSBRIEF

Veel liefs vanuit Uganda, Amy
 

Yesu yebazibwe!

We hebben 

een nieuw logo!

Samen met
families met

kinderen met een
beperking.



 Financiën

Gebed

Betrokkenheid

- Uganda was in complete lockdown vanwege covid van 19 juni tot 30 juli. Op dit

moment zitten we in een gedeeltelijke lockdown, want o.a. de scholen en kerken

zijn nog steeds dicht (al 1,5 jaar!). De lockdown had en heeft weer grote gevolgen

voor de bevolking, omdat veel mensen met hun dagelijkse salaris hun dagelijkse

eten kopen. Tijdens de lockdown konden veel mensen niet werken, waardoor er

geen geld binnenkwam en geen eten gekocht kon worden. Daarom zijn we weer

een voedselactie gestart.

- Taalstudie is gestart! Ik heb elke dinsdag en donderdag 1,5 uur Luganda les via

Zoom, en daarnaast werken aan huiswerkopdrachten en heel veel oefenen :). 

- We zijn een weekend naar het platteland geweest, naar Namayumba, waar we

kennis maakten met een groep mensen met een beperking. Deze groep mensen

ontvangen tot nu toe geen hulp. 

- Special Joy krijgt steeds wat meer vorm en contacten. We dromen groots, we

werken aan een projectplan, maar bovenal willen we gaan daar waar God ons

heen leidt en waar Hij deuren opent. In elke nieuwe situatie, bij elk nieuw kind

en zijn/haar familie, starten we met gebed en vragen we God of Hij ons wijsheid,

liefde en onderscheidingsvermogen wil geven, en ons de weg vooruit wil wijzen.

We zijn benieuwd, hoopvol en enthousiast, en gaan met geloofsvertrouwen de

toekomst in! Stapje voor stapje, aan Zijn hand. 

Vanwege de hoge geld-/voedselnood in het land heb ik in juli besloten om weer een
voedselactie op te starten, om in ieder geval iets te doen! De giften van jullie waren
gul en groots, en daar zijn we jullie heel dankbaar voor! De mensen waren zo blij,
zo dankbaar, zo gelukkig dat ze weer eten hadden, want de situatie was echt
schrijnend. Moeders met kinderen waren ontroerd vanwege het feit dat ze hun
kinderen weer eten konden geven en dat ze niet met een lege maag naar bed
hoefden. Sommigen waren de wanhoop nabij... 

Hier even wat cijfers: In totaal hebben we een bedrag van 917,50 euro aan giften
binnen gekregen, en samen (mede in samenwerking met een organisatie genaamd
MAP) hebben we daar 55 families mee kunnen helpen, waaronder 14 families die
te maken hebben met een handicap. Elk voedselpakket bestond uit 10kg maismeel,
5kg bonen, 5kg rijst, 3kg suiker, 500g zout en 6 blokken zeep. Een gemiddelde
familie van 5 personen kan hier een maand van leven. 

Tijdens het uitdelen van de voedselpakketten hebben we kennis gemaakt met
diverse families met kinderen met een beperking, waaronder Brian. Zijn verhaal
vertel ik in de volgende nieuwsbrief! 

Special Joy Uganda

Amy in Uganda - Special Joy

Blijf betrokken via persoonlijk
contact, de nieuwsbrief en
onderstaande kanalen. 

www.amyinuganda.com

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 voor een goede start in
Uganda!
Dank voor de hulp die we
konden bieden dmv de
voedselactie! 
Dank voor de mensen die op ons
pad zijn gekomen die passen
binnen de visie & missie van
Special Joy!

Bid dat mensen weer mogen
gaan herstellen (financieel) na
deze periode van lockdowns.
Bid voor wijsheid en
onderscheidingsvermogen wb
Special Joy.

Amy ontvangt in Uganda geen
salaris en is volledig afhankelijk van
giften.
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ovv IA-UA de Jong

Deze giften zijn belasting aftrekbaar
vanwege de ANBI status.

De eerste maanden in een notendop

Voedselactie

Deelt u met ons mee? 

Brian De voedselpakketten


