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Hopelijk hebben jullie allemaal een goede vakantie gehad, het weer is gelukkig heel mooi geweest, en dat helpt
enorm om dan te genieten. Wij hebben ook 3 weken schoolvakantie, as. Maandag gaan de scholen weer
beginnen! Wij hopen dan in ons nieuwe huis te wonen! Het is allemaal wat langzamer gegaan dan ik had
gedacht. Dat was het meest omdat er zoveel problemen waren met de elektriciteit. In het gebied waar wij gaan
wonen is nog geen stroom voorziening. Er is een groep die al twee jaar wacht op aansluiting, ik zit ook in die
groep en we hebben allemaal een aanbetaling gedaan. Maar helaas, het zou nog wel maanden of een jaar
kunnen duren. En ik kon daar niet op wachten, ik wil zo graag stroom, dan kan ik een kopje koffie zetten en een
film kijken… Ik heb dus palen gekocht en een private Company heeft het allemaal geregeld. Gisteren is de
stroom aangesloten!!!! We hebben al heel veel dingen verhuisd en ons huis is zo groot, dat ik veel meubilair
heb laten maken door een timmerman. We kunnen er best zo intrekken en dat gaat deze week gebeuren!!! We
hebben er alle vijf heel veel zin in. De linker foto is de buiten kant en de rechtse foto de woonkamer.

Ik besef wel dat er voor mij ook een heel nieuwe tijd aanbreekt, een stapje terug doen van Amecet, het zal
goed zijn voor mijn gezin en ook voor mijzelf. Ik denk wel dat het best wennen zal zijn, maar ik ben al die jaren
eigenlijk dag en nacht beschikbaar geweest en ik zie dat mijn meiden ook meer tijd nodig hebben. En omdat
Janneke Slegh nu als verpleegster voor onbepaalde tijd komt mee werken is dit mogelijk. Ik zal zeker in
Amecet blijven werken, maar Janneke zal de dagelijkse medische zorg overnemen. En we zullen nauw
samenwerken en overleggen.
Ik heb de laatste paar weken weer zo gemerkt wat het is om samen er tegen aan te gaan en te knokken voor
het leven van een kindje. Barbara, een Nederlandse verpleegster, en ik, zijn druk geweest met een te vroeg
geboren baby van 2 weken oud. Zijn buikje begon steeds dikker te worden en hij had duidelijk pijn. Naar de
dokter, een scan en een röntgenfoto gemaakt, maar niets kwam er echt uit. Hij begon op een geven moment
poep te spugen, zo zielig, terwijl hij ook nog steeds een beetje ontlasting had. We moesten de voeding stoppen
en alleen infuus vloeistof geven. De kinderarts van het ziekenhuis is zeker 5 keer bij
hem wezen kijken. We wisten niet meer wat we konden doen, er kwam bloed bij de
ontlasting en hij was zo klein…2,2 kg! Maar vorige week opeens kregen we weer
hoop, we hadden een bloedtransfusie gedaan en vit. K injecties gegeven en 2 dagen
later wisten we dat hij het zou halen! En nu… drinkt hij weer gewoon en poept hij
weer gewoon, hij probeerde gisteren zelfs een beetje te lachen!! Nu, dat maakt je zo
vreselijk blij, ook de kinderarts gaf ons een compliment voor de excellente zorg die
we hadden gegeven. Daar doe je het niet voor, maar het is fijn om eens te horen!
En dit is William,de jongeman in kwestie.

Begin Juli Is Fiona overleden, ik heb in vorige brieven over haar geschreven. Het was
geen schok voor ons, maar wel een groot verdriet. Ik was er bij toen ze stierf, ik zat
naast haar en realiseerde me plotseling dat ze niet meer ademde. Ze is heel vredig in
geslapen, zonder pijn of strijd. Ze was er klaar voor, ze had gezegd dat ze naar Jezus
zou gaan, in de Hemel. We missen haar, ze was zo’n lief, zacht meisje, ik heb pas vorige
week haar kleren kunnen opruimen, ik voelde me er niet eerder toe in staat.
Simon en ik zijn 2 weken geleden naar een Workshop geweest, die werd gegeven vanuit de regering. Speciaal
voor kinderhuizen en weeshuizen. Wij vonden het beiden heel interessant en herkenden veel van wat ze
behandelden. De regering wil kinderhuizen gaan aanpakken en zelfs sluiten, wanneer ze niet werken op de
manier die de regering wil. Wij staan achter de manier die de regering wil, geen kinderen voor jaren in tehuizen
laten zitten. Maar wegen vinden waarbij de kinderen in gezinnen komen te wonen. Pleegzorg is in opmars en
ook de plaatselijke adoptie. Dat was jaren geleden geen optie, maar nu wel, er zijn Oegandese gezinnen die
kinderen willen adopteren. Vanuit Amecet zien we dat ook, de afgelopen 2 maanden zijn er 3 kinderen
geadopteerd door Oegandese families en we hebben mensen die langs komen vragen of er kinderen zijn die
een familie nodig hebben. Dan komt er wel het volgende probleem: een goede scanning en onderzoek in deze
families. Maar het is een goede ontwikkeling. We hebben trouwens gehoord dat Amecet is goedgekeurd en dat
we onze erkenning krijgen. Daar zijn we erg blij mee, er is wel meer werk bij gekomen met rapporten en van elk
kind vragen we nu een “Care order” aan bij de rechtbank, maar het is goed om open en transparant te werken.
We hebben van uit de regering veel waardering gekregen voor het werk van Amecet, dat is bemoedigend.
Via deze brief wil ik jullie heel erg bedanken voor alle steun die we ontvangen! We weten dat er een financiële
crisis is, maar echt, wij hebben daar niet veel van gemerkt! Jullie blijven achter ons staan en dat doet ons erg
veel. Het werk is soms erg zwaar en dan is het zo bemoedigend te merken dat jullie ons niet vergeten! Echt, uit
naam van Amecet, de staf en de kinderen willen we zeggen: Eyalama
noi!! Heel erg bedankt!! Voor alle giften, de pakjes, de mails en brieven!
Zonder jullie zouden we niet kunnen doen wat we nu doen!
Hier leegt Helen onze PO box . Elke keer weer spannend wat er uit komt!
We vinden het leuk als er reacties komen of misschien zijn er vragen?

De brief is alweer vol, blijf onze Blog volgen (www.amecet-soroti.blogspot.com) ,
God’s zegen en tot de volgende brief!!
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