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Beste betrokkenen,  

 

Op de veranda van ons huis, met mijn laptop op schoot, zit ik voor mij uit te staren. Ik hoor het 
gezellige getjilp van vogeltjes in de struiken in onze tuin en in een plas voor mij wipt een klein, rood 
vogeltje, wat na een snelle wasbeurt het luchtruim weer opzoekt. In de tuin bij de buren wordt er 
afval verbrand. Helaas, gaat een vlaag rook mij niet voorbij. Het vrolijk gelach van de kinderen van 
onze Oegandese buren, die met veel plezier in de tuin met een zelfgemaakte bal spelen, ontgaat mij 
ook niet. Een visverkoper rinkelt zijn fietsbel bij onze poort. Vandaag staat er bij ons zelfgemaakte 
taco's op het menu, dus de visverkoper mag een volgende keer terug komen. Wanneer ik de poort 
weer op slot doe, hoor ik op de achtergrond het geraas van verkeer op de drukke hoofdweg van 
Kampala. 
Het geraas van drukte en de rust van onze tuin is niet alleen om mij heen, maar ook in mijn hoofd. In 
de afgelopen weken is het druk geweest, maar telkens kon ik mijn rust vinden thuis. Thuis, de plaats 
waar ons gezin is, de plaats waar God is. 
 
Dankbaar kijk ik terug op de afgelopen weken. Dankbaar voor de plaats en de talenten die onze God 
ons en onze kinderen heeft gegeven. Onze dochter Kalia heeft met haar acteer- en zangtalent 
meegewerkt aan de schoolvoorstelling van 'Belle en het Beest'. Kalia heeft samen met haar 
schoolgenootjes een prachtig verhaal laten zien. Het verhaal waarin de knappe Belle de liefde verkiest 
boven schoonheid. Een bijzondere voorstelling waarbij 1 Samuel 16:7 centraal stond: De mensen 
beoordelen iemand naar zijn uiterlijk, maar God kijk naar het hart. 
 
We zijn dankbaar voor onze zoon Salat, die samen met enkele klasgenootjes is benoemd tot leiders in 
de 'Band of Brothers' een groep leerlingen die bijbelstudies mogen gaan leiden en een het voorbeeld 
van Jezus zullen uitdragen op de schoolcampus. Een hele verantwoordelijkheid waarbij we met een 
dankbaar hart God bidden dat Salat God's glorie mag blijven zoeken in zijn leven. 
Inmiddels zijn we meer dan drie jaar in Oeganda en we zijn God dankbaar dat hij ons een duidelijke 
plaats heeft aangegeven waar we Hem mogen dienen. Het was niet altijd makkelijk. Soms waren we 
moe en teleurgesteld, maar als we terugkijken naar wat God gedaan heeft in ons leven en in de 
mensen om ons heen, dan vormt er een glimlach op ons gezicht en zijn we vol dankbaarheid. 
 
Het is geweldig om te ervaren dat we ons verlangen om ontwikkeling te brengen in Pokot in de 
praktijk kunnen brengen.  We zijn dankbaar dat Chris in zijn positie op hoog niveau kan lobbyen voor 
praktische zaken voor Pokot, op het gebied van gezondheidszorg, landbouw en dierengeneeskunde. 
Daarnaast coördineren we een tuinbouwproject in Pokot met steun van Stichting OTM. Met Gods hulp 
heeft de lokale bevolking 5 acres grond omheind en wordt de grond ontgonnen, zodat de 
gemeenschap binnenkort kan starten met het bewerken van de grond. We zijn nu in het proces van 
het aanschaffen van een waterpomp op zonne-energie, zodat er in het droge seizoen voldoende water 
zal zijn om groenten te kunnen verbouwen. Een prachtige manier om gezondere voeding te 
produceren en werkgelegenheid te creëren, zodat de Pokot kunnen ontwikkelen en een duurzaam en 
hecht thuis kunnen creëren voor hun gezinnen. 
 
We bidden voor Pokot dat zij een thuis mogen ervaren, een plaats waar het gezin is, een plaats waar 
God is. 
 
Hartelijke groeten van Chris & Trudy, Salat en Kalia in Oeganda. 


