
 
  Nieuwsbrief december 2010 

       Koinonia kids project 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

We zijn blij te kunnen melden dat het met de  

kinderen heel goed gaat. 

 

 
 

Op school doen de meeste kinderen het heel goed; de directie van de school staat 

hierover versteld. Het is een wonder op zich dat ze na het harde straatleven terug op de 

schoolbanken zitten! 

Namens alle kinderen en medewerkers in Oeganda en België 

wensen wij jullie te bedanken voor jullie gebeden alsook de steun. 

Het is mede dankzij jullie dat vandaag 57 kinderen die in 

uitzichtloze situaties verkeerden gered werden en een hoopvol 

leven gingen leiden. 

Ongetwijfeld merken jullie bij het lezen van deze brief de grote 

verschillen op tussen Oeganda en België. Nochtans is er iets 

dat ons allen bindt, Gods liefde voor Zijn kinderen 

wereldwijd. Voor hen en voor ons, voor Oeganda en België en 

ver buiten deze grenzen. 

Koinonia streeft ernaar om samen te smelten in Gods liefde op 

weg naar eenheid en daardoor levens fundamenteel te veranderen. 

De opvoeding en het onderwijs... 



Op dit moment hebben een aantal kinderen examens, we hopen uiteraard dat ze goede 

resultaten zullen behalen. 

 

Ook het gedrag van de kinderen verandert in de goede zin, ze aanvaarden het gezag 

van hun opvoeders. Omdat elk kind een verschillend karakter en levensverhaal heeft 

gaat dit soms gepaard met eigen specifieke problemen maar toch zien we in elk van de 

kinderen een groot groeiproces. 

Zo kan je het kinderproject vergelijken met een heel groot gezin waarin ieder kind 

eigen behoeften heeft maar door de stevige basis van Gods liefde 

kunnen we elk probleem overwinnen. 
Eén van onze jongens heeft de gewoonte om weg te lopen, onze pogingen om dit 

tegen te gaan zijn niet altijd een succes. Deze uitdaging gaan de medewerkers in 

Oeganda aan. En net zoals toegewijde ouders geven ze niet op! Maar ze blijven 

dagelijks hun armen uitstrekken naar deze kinderen en in gebed de Heer om hulp 

vragen. 

 
Twee van onze kinderen hebben medische problemen. 

We trachten hen te laten behandelen maar spijtig genoeg is de medische zorg niet 

dezelfde als in België. 

Een van de jongens heeft een oogafwijking waardoor hij blind zou kunnen worden.  

Een andere jongen daarentegen heeft een heel zeldzame hormonale ziekte. 

Dit kan echter niet behandeld worden in Kisoro dus zal hij moeten overgebracht 

worden naar een ziekenhuis in Kampala. 

Wij trachten een gebalanceerde voeding te voorzien die naar ons vermogen en de 

plaatselijke standaard schikt. Vlees en brood eten de kinderen zoals veel gezinnen 

enkel bij speciale gelegenheden. 

De marktprijs van één brood is gelijk aan het loon van één 

dag werk op het veld. 

We doen ook ons best om de moestuin te onderhouden en zien hiervan de vruchten we 

hebben boontjes, aardappelen, kool en mais. We moeten de planten wel bestrijden 

tegen ziektes die vooral de boontjes aantasten. 

 

 

 
Met de feestdagen hebben we een aantal extraatjes op het menu staan zoals: frisdrank, 

vlees, vis, koekjes, noten en gestoomde groene banaan. Op kerstdag zullen we onze 

geit slachten en deze opeten. 

  

Als extra attractie zullen we een dvd-speler huren en ook een paar filmen. 

Met beperkte middelen zullen we voor de kinderen een kerstcadeau voorzien 

namelijk: een selectie uit de tweedehandskleding die wij in België verzamelen en zelf 

Kerst voor iedereen... 



naar Oeganda brengen tijdens de zendingsreis die 

Eugenia gepland heeft eind dit jaar. 

 

Onze voorzitster zal van deze gelegenheid gebruik 

maken om het project en de kinderen nauwlettend op te 

volgen. 

 

Meer daarover in de volgende nieuwsbrief. 

 

 

 

 Uw trouwe maandelijkse steun wordt ten zeerste 

gewaardeerd; daardoor worden de vaste kosten van het kinderproject gedekt. 

Eenmalige giften helpen ons dan weer om in speciale behoeften te voorzien zoals 

kleding, medische kosten of onderwijs. 

Ik kan het echter niet nalaten te vermelden dat we op dit moment 26 kinderen hebben 

die niet gesponsord worden en wij hen in geloof steunen. Wij zijn er echter van 

overtuigd dat God in deze situatie zal voorzien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Veel groeten van Katia namens het hele team van Koinonia-Kids project. Voor meer 

informatie kan u terecht op volgend adres: katia@koinonia.be of gsm: 0485 07 07 96 

www.koinoniakids.org 

Koinonia Ministries vzw ondernemingsnr. 47652320   Duinstraat 84 2060 Antwerpen 

Bankrek.nr ING 320-0091361-57 IBAN: BE09 3200 0913 6157 BIC: BBRUBEBB 

Hartelijk dank... 

God houdt immers een plaats voor al Zijn verloren 

kinderen. Het is aan ons om ze te zoeken en ze terug 

thuis bij de Vader te brengen. 

Hebreeën 11:40 “Omdat God voor ons iets beters had 

voorzien, en Hij hen niet zonder ons de volmaaktheid 

wilde laten bereiken.” 
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