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STICHTING CRANE

Is solidair met vluchtelingen. Bevordert economische
weerbaarheid. Ongeacht herkomst, etniciteit en religie.

Get to know the new
lunch lady - 3

TAKE A PEEK AT WHAT'S INSIDE:

Lock-downs hebben grote economische gevolgen. In Nederland, Europa maar zeker ook
in Afrika. Veel mensen in Oeganda zijn afhankelijk van kleine handeltjes, dagloon en
incidenteel werk. Na twee of drie dagen zonder inkomen zijn de reserves op. Sharing
Youth Centre heeft zich tijdens de lock-down ingezet om voedselvoorziening voor de
allerarmsten in de buurt van het centrum te verzorgen. Ter ondersteuning heeft
Stichting Crane een bedrag gedoneerd en hebben wij een crowdfunding gestart op
https://www.doneeractie.nl/actie/43618. In totaal hebben we €1359,- van u ontvangen.
Het Wilde Ganzen Corona fonds heeft dit bedrag aangevuld tot €2660,-.Met dit bedrag
heeft Sharing Youth Centre voor meer dan 500 mensen rijst, olie, meel, bonen en zeep
gekocht!

THE SALOON IS COMING SOON!

De Saloon is een plek op het terrein van Sharing waar
kwetsbare afgestudeerden in een beschermde omgeving
werkervaring op kunnen doen. Hier zal een kapsalon en
naaiatelier worden ingericht. Sinds 2 maanden zijn ze
hard aan het werk om de Saloon voor het einde van het
jaar nog te kunnen openen. De opzichter van de KCCA
(Kampala City Council Authority) is langs geweest en
heeft de laatste bouwfase van het project beoordeeld.
Door de aannemer is extra hard doorgewerkt om de
vertraging door de vele regens te compenseren. Het
beton is gestort, het hout uit Hoima is besteld. Zodra de
bouw is afgerond, rest alleen nog de inrichting voor de
werkplaatsen!

Covid heeft een enorme impact op onze maatschappij. Zo ook in Oeganda en in
vluchtelingenkampen. Toch hebben wij de afgelopen tijd met uw hulp veel kunnen betekenen
voor onze doelgroep. Bij deze willen we graag een update geven van onze activiteiten en jullie
natuurlijk bedanken!

Voedselhulp



In verband met de Covid zijn alle scholen in Oeganda
ruim een half jaar dicht geweest. Ook de vakopleidingen
verzorgd door Sharing. Dat de school dicht moest door
corona had natuurlijk enorme impact voor alle scholieren
en de leraren. Een deel van de door ons ondersteunde
studenten die de opleiding voor kleermaker volgen
hebben tijdens corona mondmaskers gemaakt en zo nog
wat inkomsten voor de school en zichzelf kunnen
verdienen.Vorige maand is de school-inspectie langs
geweest bij Sharing om te kijken hoe de lessen voor de
vluchtelingen en andere scholieren weer veilig kunnen
worden herstart. Wat nodig was om de lessen weer door
te laten gaan is binnen een maand georganiseerd: er zijn
tenten opgezet om buiten les te kunnen geven, de
leerlingen kunnen van te voren hun handen wassen en er
zijn noodnummers beschikbaar. Besloten is om het
eerste trimester van het jaar als afgerond te
beschouwen. Het school jaar zal nu tot in april 2021
doorlopen; onder normale omstandigheden zou het jaar
eindigen in december 2020.Alle medewerkers van
Sharing werken dit verlengde schooljaar voor half
salaris. Zij zijn relatief nog bij de goeden; vele leraren
van andere scholen in de buurt hebben niets ontvangen
in de afgelopen tijd en het is onzeker of ze nog wel een
baan hebben. Educatie is ontzettend belangrijk om een
leven op te bouwen. Wij zijn als stichting Crane
opgelucht dat de scholieren nu weer verder kunnen leren
en dat wij ze hebben kunnen ondersteunen om in de
tussentijd ondanks deze crisis door gaan met hun
zelfontwikkeling. Vooral ook dankzij u!

SCHOLEN WEER OPEN

Na 6 maanden mogen ze weer!
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Zelfstandigheid en educatie
zijn onze speerpunten



Tessa heeft in juni een fietsactie gestart. Tessa
ging in haar eentje op de fiets naar Parijs en heeft
daarmee €1327,- opgehaald voor fietsen in
Oeganda. Sharing heeft met dit bedrag maar liefst
9 fietsen kunnen kopen! Dit zijn kwalitatief goede
fietsen zodat ze duurzaam gebruikt kunnen
worden, maar natuurlijk wel voor een mooie prijs
ingekocht, immers ´there is always a deal
somewhere´.Twee van de negen fietsen blijven bij
Sharing voor algemeen gebruik door de scholieren
of werknemers.De overige zeven fietsen worden
verdeeld door een post van katholieke zusters in
het oosten van Oeganda. Het is een arm gebied
dat geleden heeft onder de burgeroorlog ten tijde
van de LRA (Lords Resistance Army). Nog niet alle
fietsen hebben een bestemming. De zusters gaan
bij hun beoordeling op betrouwbaarheid en
nauwgezetheid van de kandidaten niet over een
nacht ijs.Een fiets is naar een verpleegkundige in
de Karamadjon gegaan. Zij werkt in een kliniek,
10km van het dorp waar ze woont met haar twee
kinderen (zie foto)Josephine Adera werkt in een
maalderij en verpakt meel. Dankzij de fiets kan zij
weer aan het werk en het busgeld uitsparen.Afra,
een oud catering student van Sharing, is een
restaurantje gestart in de stad Mbarara en woont
op ruim 7 km afstand. Met de fiets kan zij veilig en
goedkoop de afstand overbruggen.En van een
vluchteling uit Burundi is alleen bekend dat hij nog
‘under consideration is by the Sisters’.Doneren
voor meer fietsen kan nog steeds via de
actiepagina! https://www.doneeractie.nl/fietsen-
voor-fietsen-inoeganda/-44802e

FIETSEN VOOR FIETSEN

Resultaat: 9 fietsen!!!
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