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Nieuwsbrief  Juli

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..
...het mooie stuk land waarop we 
kunnen wonen en waar God ons 
naartoe heeft geleid

...dat we samen met de meiden 
kunnen wonen

...Gods zorg voor onze familie, 
vrienden en onszelf

...corona situatie in Uganda

...papierwerk voor het stuk grond 

...vertrouwen in God voor onze 
Ugandese bruiloft 

•

•
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Perso onlijke Update
Hoe gaat het met ons? 
Het gaat goed! We zijn meer en meer aan het settelen in 
ons nieuwe huis in Buwenda, ongeveer 10 minuten van het  
centrum van Jinja. Afgelopen maanden voelen als een  
achtbaan, dus we zijn blij dat we voor de aankomende  
periode op deze plek kunnen wonen en het als een thuis kunnen 
maken. Frank is druk bezig geweest met de plek in orde maken,  
contact maken met de werkers en een goede baas zijn :)  
Met Fleur gaat het gelukkig ook goed en steeds beter! 

Fleur vertelt: “Afgelopen weken zijn voor mij emotioneel en las-
tig geweest. Op 18 juni werd er een totale lockdown afgekon-
digd en dat was blijkbaar een vijfdubbele emotionele klap: de 
bruiloft die voor de derde keer niet doorgaat, het niet zien van 
familie en vrienden die zouden komen, geen werk met Ang 
Tulay en het nog steeds in transitie zijn van de emigratie. Het 
is lastig om uit te leggen, maar een emigratie is meer dan 
alleen een verhuizing. Het is ook: een nieuwe cultuur, vrienden, 
gebruiken, een andere taal en je plekje vinden. Wie is Fleur in 
Nederland was duidelijk, maar wie mag ik in Uganda zijn? Best 
grote vragen, maar God is dichtbij. God is goed en Hij toont 
zijn doel voor mij in Uganda meer en meer. Dus dankbaarheid 
overheerst!”

14 augustus zouden we onze bruiloft in Uganda hebben, maar 
vanwege de lockdown moeten we dit uitstellen naar een  
onbekende datum. 

Situatie in Uganda 
Op Het zag er naar uit dat het goed ging in Uganda met de 
coronasituatie. Totdat het aantal besmettingen flink begon 
te stijgen in mei. Op zondag 6 juni kondigde de president een 
gedeeltelijke lockdown aan en op 18 juni een totale lockdown. 
Kerken zijn dicht, je mag niet reizen naar een andere provin-
cie, scholen zijn dicht en je mag alleen maar ergens naartoe 
lopen of fietsen. Dat was een klap voor de lokale bevolking 
die afhankelijk is van dagelijkse inkomens. Deze restricties zijn 
er in ieder geval tot 31 juli, daarna horen we wat er dan volgt. 
Maar bijzonder is dat we toestemming hebben gekregen om 
de auto te gebruiken zodat we mensen kunnen helpen met 
onder andere voedselpakketten, daarover later meer in deze 
nieuwsbrief!

We willen bidden voor… 
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BIG NEWS 
In een eerdere nieuwsbrief deelden we dat we verhuisd waren, 
maar nu hebben we nog een verrassing: we zijn weer verhuisd! 
En dat niet alleen: we wonen nu samen met de meiden! Dat is 
echt een getuigenis maar voelt tegelijkertijd als een enorme 
stap in geloof. Sinds dat we zijn verhuisd naar Uganda in okto-
ber hebben we rond gekeken voor een plek voor onszelf maar 
met name voor de meiden en de mogelijkheid tot bouwen van 
vakantiehuisjes die dan zouden zorgen voor een inkomen ter  
 

 
ondersteuning van de meiden. We hebben ontzettend veel plekken bezocht 
en uiteindelijk op een bijzondere manier terecht gekomen bij een Belg die zijn 
grond en huizen daarop wilde verkopen. Momenteel huren we de plek, maar 
met optie tot koop als het papierwerk in orde is. Waarom deze plek? We waren 
op zoek naar een plek voor de aankomende jaren met mogelijkheden om een 
plek te creëren voor de meiden om te groeien. Het is 10 minuten van de stad 
af en echt een oase van rust. We willen graag werken met jonge mensen en 
dat kunnen we nu al doen: 2 bewakers, 1 tuinder, 1 chauffeur en 1 klusjesman. 
Waarom nu? Hoe eerder, hoe beter. Jinja is inmiddels een stad geworden en de  
prijzen van stukken grond schieten omhoog. Maar al met al geloven we echt 
dat God ons tot deze plek heeft gebracht. We hebben jullie gebed nodig voor 
wijsheid en financiën en we zien er naar uit je te verwelkomen op onze nieuwe 
plek! 

Stichting en Community Based Organization
Bij het wonen en werken in Uganda komt natuurlijk ook papierwerk kijken. In onze vorige nieuwsbrief  
deelden we al dat we aan de slag waren gegaan met het opzetten van een lokale organisatie. Vanwe-
ge de coronarestricties ligt dat momenteel stil, maar we gaan daarmee door wanneer het weer kan.  
Daarnaast oriënteren we ons ook op het opzetten van een stichting in Nederland voor het werk wat we 
doen in Uganda.

 

De meiden
Even voorstellen
De meiden, daar hebben we het vaak over! Sinds 2019 werken we officieel met hen en we zien al zo’n groot 
verschil! Al hun mooie karakters en persoonlijkheden komen meer en meer naar boven. In juni zijn ze naar 
een nieuwe school gegaan en ze genoten ervan om na meer dan een jaar thuis te zijn weer op school te 
zitten. Momenteel genieten ze van hun zomervakantie en kunnen ze hopelijk in augustus weer naar school. 
En er is een lerares die de meiden 5 ochtenden per week lesgeeft. Wie zijn dan de meiden? We stellen ze 
kort aan je voor! 
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Maria – 13 jaar 
Maria is opgegroeid op 1 van de eilanden dichtbij Jinja, samen met haar ouders 
en 3 jongere zusjes. Toen Maria jong was gingen haar ouders uit elkaar wat re-
sulteerde in wonen bij haar moeder die vaak dronken was en geweld gebruikte. 
Op jonge leeftijd ging ze samen met haar nicht Kaana de straat op om bezems 
te verkopen. Maria is zorgzaam, houdt van sporten en lacht altijd. Ze zit in grade 
4 van de basisschool. 

Anita – 12 jaar 
Anita is opgegroeid in de sloppenwijk Masese samen met haar oma. Ze heeft 
haar Rwandese vader nooit gekend en haar moeder woont en werkt in de  
hoofdstad Kampala. Ze heeft jongere broertjes en zusjes. Anita houdt ervan om 
naar school te gaan, heeft grote dromen voor de toekomst en zit in grade 5 van 

de basisschool. 

Oliver – 14 jaar 
Oliver haar ouders zijn overleden dus ze groeide op met een tante in Masese. Ze 
heeft een oudere broer die aan de andere kant van Uganda woont. Oliver heeft 
de mooiste glimlach, praat enorm veel als het aankomt op spelletjes en ze wilt 
profvoetballer worden. Ze zit in grade 5 van de basisschool. 

Silvia – 16 jaar 
Silvia is opgegroeid in Moroto, in het noordoosten van Uganda en kwam op  
oudere leeftijd naar Masese. Ze heeft verschillende familieleden in alle delen van 
Uganda. Silvia is erg grappig, zelfverzekerd en geniet van iedere nieuwe dag. Ze 

wilt graag dokter worden en zit in grade 6 van de basisschool. 

Kaana – 17 jaar 
Kaana is opgegroeid samen met Maria in Masese. Ze is erg zorgzaam en helpt je 
altijd. Iedereen die rond Kaana is wordt goed voor gezorgd. Kaana wilt graag een 
kok of bakker worden. 
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Betty - 14 jaar
En we zouden graag wat meer delen over Betty (14 jaar), zij woont sinds mei 
bij ons! We kennen haar al een aantal jaar van dezelfde organisatie die met 
straatkinderen werkt als met de meiden. Haar moeder heeft een ongeluk 
gehad, waardoor zij het hoofd van het gezin werd in de sloppenwijk. Het ging 
slechter met haar en tijdens de lockdown kreeg ze een vriendje. Daar raakte 
ze zwanger van en de familie besloot dat het kindje verwijderd moest wor-
den. 14 jaar oud! Kan je het je voorstellen? We hoorden van haar verhaal en 
besloten omwille van haar eigen veiligheid het beter was als ze bij ons zou 
komen wonen en zo haar school kan afmaken. 
Ze zit in grade 5 van de basisschool en is vloeiend in Engels. Ze heeft een 
ontzettend sterk karakter, is assertief, houdt van zingen en de leiding ne-
men. Ze heeft enorm veel potentie, is 1 van de ‘besten’ in haar klas en kijken 
ernaar uit om te groeien samen met haar. 

Evangelisatiewerk 
Child Restoration Outreach – getuigenissen

In de lockdown van vorig jaar realiseerden we ons dat er veel kinderen 
waren die thuis moesten blijven. Veel van hen trouwden en raakten jong 
zwanger. Daarom bedachten we dat het helpend zou zijn om een training 
op te zetten om vaardigheden te leren. In samenwerking met vrienden en 
CRO hebben we daarom 2 trainingen opgezet: kapperstraining en kleding 
maken. Na het evalueren van het project zagen we dat door deze training 
jongeren een eigen inkomen konden verdienen.

Dus ook nu besloten we door te gaan met deze trainingen opnieuw te geven aan jongeren die van school 
af waren gegaan na de eerste lockdown. Momenteel ligt de training stil, maar na de lockdown gaat het 
weer verder. We hebben een aantal cursisten gesproken en het is echt mooi en bijzonder om te horen hoe-
veel een training hun leven kan veranderen en hoop kan geven. te aanbidden, preken en om een project 
voor het maken van maandverband op te zetten in de vrouwengevangenis. 

Ministry in de gevangenis 
Frank en ik zijn beiden actief voor Jeugd met een Opdracht Uganda. Samen werken we bij het evangelisa-
tieteam en ben ik sinds kort ook betrokken bij de communicatie. Vanwege corona konden we nog niet veel 
doen wat betreft de activiteiten naar buiten toe, maar we willen graag 2 projecten met jullie delen. 
Het is namelijk super bijzonder dat we welkom waren in de gevangenis in Jinja, de tweede grootste gevan-
genis van Uganda. Wij komen hier al jaren, maar vanwege corona is de gevangenis lang op slot geweest 
voor bezoekers. Er is een vrouwengevangenis waar zo’n 110 vrouwen zijn met korte gevangenisstraffen en 
een mannengevangenis waar ongeveer 1600 mannen zijn met lange gevangenisstraffen. Samen met de 
leiding van de gevangenis hebben we besproken wat we konden betekenen in deze tijd. 
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1) in de vrouwengevangenis hebben we een tweedaagse training  
ontworpen op het maken van herbruikbaar maandverband! 12  
vrouwen zijn hierin getraind en kunnen nu maandverband maken 
voor de andere vrouwen en hopelijk ook voor dorpen rondom de  
gevangenis. 

2) een project voor het planten van bomen! In samenwerking met 
een lokale organisatie konden we jonge bomen planten voor een  
gezond leven en zelfvoorziening van de mannen in de gevangenis en de  
bewakers.

Bezoeken van Betty
Afgelopen maanden leerden we Betty kennen. Ze vecht al 12 jaar tegen kanker en het 
is nu volledig uitgezaaid. Frank leerde haar kennen in 2020 en toen kon je bijna niet 
zeggen dat ze ziek was. Nu ligt ze altijd op bed en woont ze samen met haar 5 kinderen. 
Ze is enorm sterk en een enorm grappige vrouw. Wij bezoeken haar, delen eten uit en 
bidden met haar. 

Voedselpakketten in de lockdown
Bedankt! Echt enorm bedankt voor je gift! We hebben meer dan 5000 euro opgehaald en we kunnen  
zoveel mensen helpen! We hebben 150 pakketten uitgedeeld in de sloppenwijk Masese en 160 pakketten in 
het dorp van Frank, Busede. We gaan meer pakketten uitdelen in ons dorp en gaan waar God ons leidt. In 
een pakket zit: 10 kilo maismeel, 2 kilo bonen, 1 zakje zout, 1 kilo gedroogde vis en 1 groot stuk zeep.

Frank & Fleur


