
 Vanaf toen ging Moses dagelijks met
zijn neefje wandelen en ging er voor 

 hem een wereld open! De buren
vroegen aan Moses: ‘

Wij hebben ook een gehandicapt
kind’, mag die mee wandelen’? 

Het groepje werd steeds groter en hij
wilde meer voor deze groep kinderen

betekenen. 

Moses begon een
opvangtehuis voor kinderen

met een beperking. 
Inmiddels worden

er 27 kinderen
structureel

opgevangen!

Moses was 16 jaar, toen hij ontdekte
dat zijn neefje met een beperking al
zijn leven lang opgesloten zat in een

donker hok. 
Zijn oom en tante zagen het als een
vloek en schaamden zich voor hem. 

In 2021 gaat Marieke voor 2 jaar naar
Oeganda om deze plannen te realiseren. 
Voor de verbouwing van het opvangtehuis
en de nodige materialen is er geld nodig. 

16 plastic stoelen (€5 p.st.)
30 dekens + beddengoed (€10 p.st.) 
Verzorgende producten zoals luiers etc.
(€25 per week)
30 matrassen (€40 p.s.t)
Medische voorzieningen (€100 p.m) 
Eten voor 30 personen (€120 p.m) 
Douches aanleggen (€1000) 

Moses en Marieke hebben samen een
plan gemaakt om de zorg voor de

kinderen te verbeteren.

Marieke ging in 2018 stage
lopen in dit opvangtehuis

en zag de primitieve
omstandigheden. 

Geen goede bedden, geen
douches en nauwelijks

voorzieningen voor mensen
met een beperking. 

Maar wel begeleiders met
een groot hart en veel

liefde….. 

Een gehandicapt kind opsluiten? Kies een activiteit….
Help op dezeHelp op deze

manier mee aanmanier mee aan
een betereen beter

opvangtehuis inopvangtehuis in
Kampala.Kampala.

Wil jij hieraan
bijdragen en

Moses en Marieke
helpen om deze
droom waar te

maken?



Elke dag eten+drinken.
Zorg op maat 
Ondersteunende materialen

Wat geef je een kind? 

Maria (16 jaar) 
Krijgt 1x per week

fysiotherapie.  
Ze houdt van 

kleuren en muziek.

Moses en Marieke werken allebei in
de gehandicaptenzorg en hebben

dezelfde droom!

Jij kunt helpen om die droom
waar te maken ! 
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Je kunt éénmalig of structureel
(bijvoorbeeld maandelijks) bijdragen.

Sponsor een kind! Concreet
Voor 25 euro per maand sponsor

je één van de 27 kinderen.

 Neem
contact op!

Wil je één van
deze kinderen

sponsoren?

Help je mee ?

Lees de flyer en kom in actie...

Het is een ANBI-erkende organisatie dus uw
gift is aftrekbaar van de belasting


