Tearfund bestaat in november 40 jaar. Tijdens het komend jaar zullen we daar regelmatig bij
stilstaan en we sluiten het herdenkingsjaar af met een dankdag in oktober 2020.
We willen gedurende dit jubileumjaar één project in de kijker zetten: 40 Oegandese kinderen naar de
middelbare school helpen. In het septembernummer van Inzicht stelden wij dit project aan u voor.
Hieronder kunt u de lijst terugvinden van alle kinderen die we in dit project hebben voorgesteld.
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Kalsum
Kalsum is buiten het huwelijk geboren en woont
bij haar 80-jarige grootmoeder. Door de
armoedige levensomstandigheden heeft ze een
grote schoolachterstand opgelopen.
Dankzij het adoptieprogramma kon ze
uiteindelijk naar een goede school gaan en ging
ze op haar 16e naar het eerste middelbaar. Ze
mocht echter de eindexamens niet doen omdat
de schulden aan de school niet op tijd waren
afbetaald.
Tearfund heeft geholpen en Kalsum doet haar
jaar nu over op een andere school, maar ze heeft
daarvoor - alsook de komende jaren - nog extra
financiële steun nodig.

Agnes
Agnes zit in de derde klas van de middelbare
school. Haar vader is overleden toen zij nog een
klein meisje was. Haar moeder die leeft van de
landbouw, heeft het bijzonder moeilijk om haar
gezin te onderhouden en kan niet bijdragen aan
de schoolkosten.
De adoptiebijdragen zijn helaas onvoldoende
om al het schoolgeld te betalen. Regelmatig
stuurt de school Agnes naar huis en mist ze
enkele weken de lessen, omdat niet al het
schoolgeld is betaald. Haar moeder probeert
dan her en der geld te lenen.
Deze situatie kan niet blijven bestaan. Het heeft
een negatieve invloed op Agnes'
schoolprestaties en gevoel van eigenwaarde.
We zoeken dan ook bijkomende steun voor
Agnes.
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Onesmus
Onesmus is de oudste zoon van een
gebroken gezin. De vader, een dronkaard,
heeft zijn land verkocht en is naar de stad
verhuisd. De moeder werkt op het land van
buren, waarvoor ze in natura betaald wordt.
Het beetje voedsel dat ze zo verdient is
onvoldoende om haar gezin te voeden,
zodat het gezin permanent te lijden heeft
onder ondervoeding.
Onesmus heeft dankzij het
adoptieprogramma toch met goede punten
het lager onderwijs kunnen voltooien en
gaat nu naar het eerste middelbaar, waar
hij goed zijn best doet. Het gezin stelt al hun
hoop op de jongen. Extra financiële steun is
echter nodig opdat hij naar school zou
kunnen blijven gaan.

George
George is een heel getalenteerde jongen,
die nu in het tweede middelbaar zit. Creed
Africa heeft het schoolgeld betaald. Zijn
ouders kunnen met moeite het geld voor
de bus naar school betalen. Het ontbreekt
hem aan basisbenodigdheden en stilaan
heeft dit een negatieve impact op zijn
schoolresultaten en gevoel van
eigenwaarde. Ondanks zijn talent en harde
werken ziet zijn toekomst er zonder
bijkomende financiële steun niet goed uit.
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Ketty
Ketty heeft net het eindexamen van de lagere school afgelegd.
Ze is uitzonderlijk getalenteerd en is altijd een van de besten van
de klas en zal dus zeker met glans slagen. Haar ouders, beiden
hiv+, zijn gescheiden. De vader heeft het gezin verlaten en is met
een andere vrouw hertrouwd. In haar vrije tijd neemt Ketty de
moederrol op zich en zorgt voor haar broers en zusjes.
Ketty maakt zich zorgen over haar toekomst. Zonder extra
financiële steun is de middelbare school voor haar onbetaalbaar.
Als ze niet naar school kan gaan, zal de kans groot zijn dat ze in
een vroegtijdig huwelijk zal eindigen, met weinig zicht op
verbetering van haar levensomstandigheden.
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