‐‐‐‐‐Original Message‐‐‐‐‐
From: Herma Annyas [mailto:hermaannyas@gmail.com]
Sent: vrijdag 5 februari 2010 19:24
To: info@larouche.nl
Subject: Besteding donatie
Aan de leden van de Stichting Vrienden van la Rouche,
Beste mensen,
Doofheid is een maatschappelijk probleem in Oeganda. Dove mensen leven in
erbarmelijke omstandigheden. Ze zijn buiten de maatschappij geplaatst.
Meer dan 90% van de doven in Oeganda kan niet lezen noch hun eigen naam
schrijven of tellen tot tien. De meerderheid van de dove kinderen is niet in
staat om te communiceren met hun ouders, familie en de gemeenschap waarin zij
leven.
Door het gebrek aan onderwijs ontstaat er een vicieuze cirkel van armoede,
onwetendheid, kwetsbaarheid, ziektes en machteloosheid en een onvermogen om
sterke dovenorganisaties te formeren.
Doven zijn de armsten onder de armen, de minst bevoorrechten.
De Stichting Vrienden van La Rouche heeft voor de besteding van de donatie aan
het Lejofonds gekozen voor het kernwoord scholing.
Door de donatie heeft het Lejofonds drie dove kinderen uit hun isolement
gehaald. Andrew, een dove jongen van negen jaar, James een dove jongen van 14
jaar. Zij zijn nu gehuisvest op het internaat van de Bishop Westschool in
Mukono en volgen daar dovenonderwijs. De Bishop Westschool verzorgt
dovenonderwijs voor de leerjaren 1 tm 4
( Primary 1 ‐ 4). Na Primary 4 is men aangewezen op een dovenschool in de
hoofdstad Kampala, een uurtje rijden vanaf Mukono. Hadija, een dertienjarig
meisje uit de binnenlanden heeft P1 t/ P4 op de Bishop Westschool gevolgd.
Geld voor vervolgonderwijs was er niet waardoor zij weer terugviel in een
isolement. Door de donatie van de Stichting Vrienden van La Rouche kan zij nu
naar de dovenschool in Kampala.
Ook is het mogelijk geworden een meisje met een verstandelijke beperking naar
een school voor speciaal onderwijs te laten gaan.
Tenslotte gaan twee weeskinderen uit de binnenlanden voor het eerst naar een
dorpsschool.
De dove kinderen en het kind met een verstandelijke beperking gaan naar een
internaat en dat is kostbaarder dan een gezond kind naar school sturen. Voor
dove kinderen hanteren we daarom een andere werkwijze. Het Lejofonds betaalt
het schoolgeld voor het eerste schooljaar, De betreffende familie krijgt
daarnaast een geit vanuit het project en zo mogelijk een aantal kippen.
Daardoor komen er inkomsten. Vanaf het tweede jaar betaalt de familie dan het
schoolgeld zelf.
Zo kunnen deze kinderen een onderwijsloopbaan voltooien en zijn zij niet
langer kansloos in de maatschappij. Zij krijgen een nieuwe toekomst.
Wij hebben enige haast gemaakt om de donatie te besteden zoals aangegeven is,
omdat het nieuwe schooljaar in Oeganda op punt van beginnen stond en het ons
het het beste leek dat deze kinderen zoveel mogelijk bij de start van het
schooljaar op school aanwezig konden zijn.

Mede door de inspanningen van onze plaatselijke counterpart hebben we dit
kunnen realiseren.
Tijdens ons verblijf in Oeganda tot half april zullen wij deze kinderen
blijven volgen. Met onze plaatselijke counterpart zullen wij afspraken maken
dat ook na onze terugkeer in Nederland wij periodiek geÏnformeerd worden over
de ontwikkeling van deze kinderen.
Wij zullen u daarover, desgewenst, informeren.
Wij zijn u zeer dankbaar voor uw donatie. Nogmaals hartelijk dank daarvoor.
Het heeft het leven van een aantal kansloze kinderen drastisch veranderd.
Wij hopen dat u zich kunt vinden in de wijze waarop het Lejofonds uw donatie
besteed heeft.
Met vriendelijke groet,
Namens het Lejofonds,
Leo en Herma Annyas
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