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Nieuwsbrief  April

Over Frank & Fleur
Het is een nieuw hoofdstuk in ons 
leven, een nieuwe naam, maar 
dezelfde identiteit in onze Heer Jezus 
Christus. Frank en Fleur Tumwebaze 
wonen en werken in Jinja, Uganda. 

Frank werkt voor Jeugd met een 
Opdracht en is betrokken bij het 
evangelisatiewerk. Fleur werkt samen 
met Ang Tulay, een training waar 
kinderen en jongeren leren om te 
gaan met hun pijn en verdriet en hun 
identiteit en vreugde in Jezus. Frank 
en Fleur zijn beiden betrokken bij de 
zorg van vijf jonge meiden en hun 
verzorgster. 

We zijn dankbaar voor..
De veilige verkiezingen van januari
Ons huisje en de verblijfsvergunning 
van Fleur
Relatie die we opbouwen met de 
meiden

Papierwerk in het opzetten
van de CBO
Schoolsituatie in Uganda 

•
•

•

•

•

Perso onlijke Update
Hoe gaat het met ons? 
Het gaat goed met ons! We zijn nu bijna een half jaar samen in 
Uganda en het lijkt alsof de weken voorbij vliegen. We groeien 
meer naar elkaar toe en leren elkaar steeds beter kennen. Het 
huwelijk is zeker een avontuur! Zeker met onze verschillen kost 
het soms wat geduld en goede communicatie, maar we zijn 
zo blij dat we steeds meer ons plekje kunnen vinden samen 
in Jinja. Ugandees eten koken kan Fleur nog niet, dus het blijft 
toch vooral bij aardappelen, groente en Italiaanse pasta. :) De 
lokale taal Luganda hoor je ook steeds meer in ons huis, want 
Fleur heeft wekelijkse taallessen. Weet je bijvoorbeeld wat ‘oli 
otya’ of ‘tu jaku genda mu katale enkya oku gula enanansi’ 
betekent? 

Situatie in Uganda 
Op 14 januari 2021 zijn de verkiezingen geweest en is de huidi-
ge president weer herkozen. Het was spannend of het veilig 
zou blijven, maar gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen. 

De corona situatie in Uganda is volgens de cijfers niet zo hef-
tig, dus er zijn weinig maatregelen die ons binnen kunnen 
houden. Concreet komt het er op neer dat we handen was-
sen wanneer we een supermarkt of officieel gebouw binnen 
moeten gaan en een mondkapje op moeten in de kerk. We 
zijn blij dat er geen uitbraak is (geweest) in Uganda en bidden 
nog steeds voor Gods hand op Uganda. Wat wel zichtbaar 
veel effect heeft is het feit dat de scholen bijna een jaar dicht 
zijn geweest en nu alleen open zijn voor de examenkandida-
ten. In het westerse landen is er de mogelijkheid tot het vol-
gen van thuisonderwijs, maar dat is hier in Uganda en meer 
derdewereldlanden geen optie. Ook onze meiden zijn nu on-
geveer een jaar niet naar school geweest. 

We willen bidden voor… 

Gebeds WhatsApp-groep
In Uganda zijn veel actuele situaties die gebed nodig hebben, 
daarom is er een gebedsapp aangemaakt. Hierin worden de 
situaties gedeeld die gebeden nodig hebben. Wil je 
meebidden? Graag!  Klik hier om deel te nemen.

https://chat.whatsapp.com/JEN4zDMdEDgDLl5fO9suxE
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Huis-update 
In onze laatste nieuwsbrief deelden we over onze verhuizing 
en inmiddels wonen we 3 maanden op ons nieuwe plekje! In 
dezelfde straat als de basis, maar dan 2 huizen verder. We zijn 
heel blij met deze plek. De grootte is prima voor ons en we heb-
ben zelfs ruimte om groente en fruit te verbouwen. Het is vooral 
fijn om op deze manier als de Tumwebaze-familie ons eigen 
plekje te creëren. 

Verblijfsvergunning
Het was even spannend maar binnen 3 weken na 
aanvraag heeft Fleur haar verblijfsvergunning gekre-
gen! Normaal moet je daarvoor naar Kampala, maar 
sinds kort heeft Jinja stadsrechten en is hier ook van 
alles mogelijk. We gingen naar het Immigratie kan-
toor en het visum van 3 jaar werd gestempeld. We zijn 
hier heel blij mee en zien het echt als door God geleid 
want dit gaat niet altijd zo makkelijk. 

Toekomst
Wij zijn de afgelopen periode bezig geweest 
met het zoeken naar een stuk land. Een stuk 
land voor onszelf en ons project voor de 
meiden. Dat is nog niet gelukt, maar we blij-
ven om ons heen kijken. Wil je hiervan op de 
hoogte worden gehouden? Stuur dan een 
mailtje naar het TFT! 

De meiden
Kerstvakantie
In de kerstvakantie zijn de meiden naar hun familie geweest in verschillende 
gebieden van Uganda. En oh, dat was zo bijzonder! Het was bijzonder voor hen 
om weer tijd met hun familie door te brengen, maar ook voor ons om hun fa-
milie te ontmoeten. Kaana en Silvia waren bij hun opa, oma en tante, Maria 
verbleef bij onze buren in hun dorp, Olivia was bij haar tante in Masese en Anita 
bij haar moeder in Kampala. We vinden het belangrijk om goed in contact te 
blijven met de families, ondanks dat ze nu niet bij elkaar kunnen wonen. 

Scholing 
Zoals we net al vertelden zijn de scholen voor onze meiden momenteel nog 
steeds dicht. Fleur geeft les aan de meiden, maar we hopen dat ze binnenkort 
weer naar school kunnen. We hebben sponsors gevonden voor de meiden zo-
dat ze naar een school kunnen gaan, dicht bij hen in de buurt.

Registratie CBO (Community-Based-Organization)
We zijn in 2019 dit project met de meiden begonnen en de volgende stap is het 
registreren van ons project. Dat kost wat werk, maar we vinden het wel belang-
rijk. De volgende nieuwsbrief hopen we onder andere de naam met jullie te 
kunnen delen! 
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Toekomst
We zijn steeds meer aan het nadenken en kijken hoe we meer zelfvoorzienend kunnen zijn voor 
de meiden. We huren een stuk land zodat we de groenten daarvan deels kunnen eten en deels 
kunnen verkopen. Momenteel zijn we nog op zoek naar mensen die de huur, salaris van Gift, het 
eten van de meiden structureel/eenmalig willen ondersteunen. Per maand is hiervoor zo’n 270 
euro nodig. Meer informatie? Stuur dan een mailtje naar fleur_van_snippenberg@hotmail.com. 

Evangelisatiewerk 
Als je thuiskomt uit de kerk zitten er 3 kinderen met een rugzak op je stoep. Wat doe je dan? Dit 
gebeurde de meiden op een zondag. Het zijn de 3 zusjes van Maria, 1 van onze meiden, die in de 
sloppenwijk wonen. Hun aan alcoholverslaafde moeder had ze daar gebracht en is teruggegaan 
naar haar nieuwe vriend. Je hoort van deze verhalen, maar dan gebeurt het in je eigen leven en 
is de armoede keiharde realiteit. Frank heeft de 3 meiden teruggebracht naar de sloppenwijk Ma-
sese naar een buurvrouw en is hij aan het werk voor het papierwerk om ze tijdelijk bij vrienden van 
ons te kunnen onderbrengen. Vanuit deze plek gaan we op zoek naar een pleeggezin. 

Frank is nog steeds betrokken in het evangelisatiewerk op de basis van Jeugd met een Opdracht. 
Door corona ziet het er allemaal anders uit, maar God heeft een deur geopend om terug naar de 
gevangenis te kunnen gaan bij zowel de mannen- als vrouwengevangenis. Er zijn nieuwe hoog-
ste officiers en ze zijn zo bevlogen in hun werk, dat is zo bijzonder! ‘Ik ben hier om God te dienen’, 
vertelde de officier van de mannengevangenis. Hij heeft een beamer gekocht en ze kijken samen 
naar preken. Ook zijn er verschillende bijbelstudiegroepen en zijn er tientallen gewassen en bo-
men geplant. In de vrouwengevangenis is zelfs een kerk gebouwd! We hopen in de aankomende 
maanden vaker naar de gevangenis te gaan om te aanbidden, preken en om een project voor 
het maken van maandverband op te zetten in de vrouwengevangenis. 

Ang Tulay ziet er door corona anders uit, maar iedere dinsdag komt Fleur samen met het team bij 
elkaar om plannen te maken voor het aankomende jaar. In januari hebben we een jongerenkamp 
gehad en dit was zo bijzonder! De jongeren genoten van het samenzijn, de locatie en het heerlijke 
eten. In februari hebben we een retreat gehad met het team van Ang Tulay en het was echt bij-
zonder om zo samen te zijn en te bidden. 

Webale! 
Bedankt voor jullie gebeden en support, ondanks dat we zo ver weg van elkaar zijn. We voelen ons 
verbonden met jullie via verschillende wegen en mocht je er erover nadenken om naar Uganda 
te komen; je bent van harte welkom! Veel zegen en liefs,

Frank & Fleur


