Kjære faddere og andre støttespillere
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Her kommer en liten sommerhilsen fra stiftelsen med siste nytt fra Uganda.
Det har vært et spesielt år for veldig mange av oss, både her i Norge og i Uganda. Covid 19
har påvirket livene våre, og stiftelsen har også merket dette ved å ha inntektstap både i Norge
og i Uganda. Uganda hadde sitt første tilfelle av Covid 19 i mars. Nå ligger tallet på rundt
900, og ingen dødsfall er registrert. Covid 19 førte til at myndighetene i Uganda innførte
«lockdown» av samfunnet ved påsketider. I mars stengte alle skoler og barnehager, og pr dags
dato er det fortsatt stengt. For barna på barnehjemmet førte dette til at de ikke kunne gå på
skolen, barn som bor på ungdomskolen kom hjem til barnehjemmet, mens noen barn som har
slektninger ble hentet hjem til familie. Prisene på mat har steget mye som følge av
«lockdown» og familier som allerede har lite har nå enda mindre å rutte med.
På barnehjemmet går tiden med til å dyrke åkeren,
høste inn, barna leker med hverandre, og gleder
seg til skolen kan starte igjen. I begynnelsen var
det frykt blant barna for hva dette viruset var for
noe, men med informasjon så har de lært hvordan
de skal forholde seg til hverdagen. Som her i
Norge har de også stort fokus på håndvask, og for
å komme inn på barnehjemmet må hender sprites
ved porten. Man unngår besøkende så langt det er
mulig. De ansatte gjør en fantastisk jobb i en
annerledes og vanskelig hverdag.

I Katangaslummen måtte skolen stenges, men vi fortsetter å
hjelpe der vi kan. I slummen er mangel på rent vann og såpe en
utfordring. Takket være hjelp fra mange av våre faddere og
støttespillere har vi klart å sette opp vannstasjoner og dele ut
såpe til mange familier. Vi har også hatt opplæring i hvordan
man skal bruke såpe og vann for å unngå smitte.
I slummen er det også mange som ikke får tak i mat nå når samfunnet er stengt ned. Det lille
de hadde av inntekt er forsvunnet og mange familier lider under dette. Det er mange som må
gå sulten til sengs hver kveld og som håper på at samfunnet snart kan komme tilbake til
normalt.

Tusen takk til alle dere som støtter oss på ulike måter! Deres hjelp er avgjørende for at vi skal
kunne fortsette arbeidet til beste for barn i Uganda.
Fortsatt trenger stiftelsen all hjelp og støtte fra dere der ute. Vi håper derfor at du vil fortsette
å støtte oss gjennom å være fadder for et barn på barnehjemmet eller skolen i slummen.
Dersom du eller noen du kjenner ønsker å gi en ekstra støtte i denne krevende tiden kan dette
gjøres via stiftelsens vipps nummer 76206 eller kontonummer 85801026791.
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