
In deze nieuwsbrief vertellen we u over de ontwikkelingen van 

Springs of JOY en Engage People in het eerste half jaar van 2020 en 

we hebben het financieel jaaroverzicht van Engage People voor u 

toegevoegd.  

Springs of JOY 
2020 begon als een normaal jaar voor Springs of Joy. In december was het schooljaar afgerond 
en hebben de kinderen hun voetbaltalent weer tentoongespreid tijdens het groot kerst-
voetbaltoernooi. In januari kregen de kinderen de schoolresultaten en werden ze gevorderd 
naar de volgende klas. Slecht nieuws is dat het schoolgeld voor basisschool kinderen flink 
omhoog is gegaan in 2020, van €125 naar € 335. Desalniettemin is met uw steun het nieuwe 
schoolgeld betaald en gingen 13 (7 sponsoren en 6 via de fundraiser) kinderen weer naar 
school.   

In 2019 heeft de Bill Cook stichting Springs of Joy geholpen om een sanitair gebouw te bouwen. 
Dit werd begin maart dit jaar officieel geopend. Ook heeft deze stichting toegezegd om 8 
kinderen te sponsoren voor hun voortgezet onderwijs. In Oeganda ontvangt Springs of Joy 
hulp van Cathy Groenendijk bij het vinden van sponsoren of donoren. Maar het blijft een 
uitdaging voor de stichting om reguliere fondsen te vinden. Dit omdat de meeste grotere 
donoren zich richten op noord Oeganda en Kampala geen doelgebied is. 

 

Sanitair gebouw voor educatiecentrum 

In maart, zoals ook in Nederland veranderde alles en gingen de scholen dicht vanwege Covid-
19. De kinderen werden naar huis gestuurd en tot en met nu is dat nog steeds waar ze zijn.  
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Covid-19 
18 maart begon Oeganda met maatregelen ter preventie van Covid-19. Op die dag moest 
Springs of Joy hun educatie centrum sluiten. Wat betekent geen school en activiteiten voor 70 
buurtkinderen. Tegelijkertijd sloten ook alle andere scholen en vanaf dat moment verblijven 
16 kinderen (sommigen verblijven normaal in kostschool) bij Springs of Joy, in een plek waar 
normaal 13 kinderen zijn. Kennie heeft een extra shelter moeten huren, om al deze kinderen 
te kunnen huisvesten tijdens de tijd van isolatie. Vanaf 18 Maart tot nu zijn de kinderen 
hoofdzakelijk binnen, doen wat school-oefeningen en veel spellen samen. De voetbal 
trainingen werden afgelast. 

Het is echter zwaar om de kinderen van eten te kunnen voorzien, omdat ook door de crisis de 
prijzen voor eten sterk gestegen zijn. Kinderen zijn op rantsoen gegaan van 3 naar 2 maaltijden 
per dag. Engage People was in staat om €750 te sturen in april als extra steun. Maar het blijft 
een moeilijke tijd. 

 

Tegelijkertijd met de Covid-19 kondigde 3 potentiele donoren aan dat ze niet konden komen 
vanwege de Covid risico’s. Maar er was ook goed nieuws, want op 11 juni ontving Springs of 
Joy studie en leer materiaal voor de kinderen van stichting “Right to Play”.  

Tot aan juni heeft Oeganda 694 gedetecteerde Covid casussen en gelukkig nog geen doden. In 
principe is Covid-19 niet een heel groot probleem, maar zoals in veel ontwikkelingslanden is 
men bang voor een uitbraak omdat men niet de middelen heeft om mensen te behandelen, 
daarom wordt er hard ingestoken op preventie. Het land is nog steeds in een lockdown.  

Sponsor4Education/Engage People 
Engage people heeft in 2019 150 voetbal tenues mogen ontvangen van de meidenteams van 
de Voetbalvereniging van Bennekom.  In januari en Maart dit jaar hadden we Cathy en Wim 
Groenendijk bereid gevonden om de tenues als extra bagage mee te nemen naar Kampala. De 
tenues die in januari zijn ontvangen, zijn al veel gebruikt.  

Begin april dit jaar hebben we een nieuwe 
Sponsor4Education donor mogen 
verwelkomen. Er zijn nu 7 sponsoren en dus 
7 extra kinderen die naar school kunnen 
gaan. Van deze kinderen gaan er 5 naar de 
basisschool en 2 naar het voortgezet 
onderwijs. Daarnaast was er in 2019 een 
fundraiser georganiseerd door de 
Bennekomse meiden voetbalteams in 
samenwerking met de Soroptimisten en is er 
€ 817,30 opgehaald. Van dit geld is het 
schoolgeld voor 6 meiden betaald.  
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In totaal heeft Engage People in 2020 al €2850 over mogen maken naar Springs of Joy. Dit is 
inclusief alle bijdragen van de Sponsor4Education sponsoren. Wat een goede prestatie is, 
gezien we in 2019 in totaal €2.000 hebben over gemaakt. 

In de tweede helft van dit jaar, wil Engage People een fundraiser starten met de hulp van Wilde 
Ganzen, die kleine particuliere projecten willen steunen met een fonds waarbij zij de 
fundraising inkomsten zullen verdubbelen. We hebben ons ingeschreven voor deelname en 
vanaf 24 juni start de voorbereiding voor het project. We willen geld inzamelen voor het 
schoolgeld voor komend jaar voor de 6 meiden die vorig jaar gesponsord waren via het 
Bennekomse meidenvoetbal evenement in 2019, zodat zij hun school kunnen continueren en 
voor een stromend water systeem en elektriciteit voor het educatie/drop-in centrum van 
Springs of Joy.  

Financieel jaaroverzicht

 

Extra dank  
Onze extra dank gaat uit naar u, voor het sponsoren van een kind, naar de meiden voetbal 
ploeg van Voetbalvereniging Bennekom en de Soroptimisten, voor het organiseren van de 
fundraiser en het doneren van de tenues en speciale dank naar Cathy en Wim Groenendijk, 
die Springs of Joy een warm hart toedragen en in Oeganda helpen om nieuwe donoren te 
vinden voor het programma van Spring of Joy en in het bijzonder de scholing van de kinderen.  
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