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Beste donateurs en belangstellenden van OTM,
Afgelopen meivakantie hebben we 14 dagen Oeganda
bezocht en een groot deel daarvan zijn we opgetrokken
met de Familie Kipterit. Wat een prachtige, bijzondere en
indrukwekkende reis is dat geweest. We kijken terug op een
hele fijne tijd. Geweldig om te zien dat het project wat we
vanuit Nederland ondersteunen zo mooi aansluit bij dat
wat er echt nodig is. We zijn naar Karita en Achorichor in
het Pokot gebied geweest. In Karita hebben we gezien dat
de waterpomp prima werkt en er heel veel mensen en
dieren schoon drinkwater kunnen drinken. In Achorichor
hebben naast de waterpomp ook het tuin project kunnen
bekijken. We kunnen u verzekeren dat het in een grote
behoefte voorziet. Het schone drinkwater is een zegen voor
de vrouwen en de kinderen, die voornamelijk de taak op
zich nemen om dat te verzorgen, nu ze betrekkelijk dichtbij
hun eerste levensbehoefte kunnen gaan halen. Het water is
schoon, in een laboratorium getest, en geeft hoop. Hoop
op inkomsten. Dat zien we vooral in Achorichor waar er
naast de pomp ook grond is waar 10 groepen van 10
vrouwen werken. Ze verbouwen en verkopen groenten. De
groenten kunnen daar groeien doordat er een irrigatie
systeem is voor de planten en zaden. Dat zorgt naast een
volle buik ook voor een volle portemonnee. U merkt wel dat
we reden hebben om heel dankbaar te zijn. De bevolking
heeft hun dankbaarheid ook aan ons laten zien. Ze zijn zo
ontzettend vriendelijk en blij en gul en ze stralen dat ook uit.
Van het weinige dat ze hebben delen ze ook nog uit.
De dankbaarheid geldt ook aan u. U bent degene
geweest die stichting OTM financieel heeft ondersteunt.
Daarnaast, en eigenlijk op de eerste plaats,
dankbaarheid aan God. Dat we in Nederland iets
bedenken en dat de voorzieningen zo mooi aansluiten op
de nood. We hebben een heel fijn en bekwaam team die
samen met Chris en Trudy zoeken naar de beste
oplossingen. Daarnaast willen we Chris en Trudy
bemoedigen, ondersteunen en aanmoedigen om vooral
door te blijven gaan. De bemoediging en ondersteuning
(en dan bedoel ik niet alleen uw geld maar ook uw
gebed, een kaartje of een mailtje) zijn van grote waarde.
Het leven in Oeganda is mooi, maar ook zwaar. De
toewijding van Chris en Trudy, voor met name de Pokot
gemeenschap, is bewonderenswaardig. We willen u
danken voor uw betrokkenheid op welke manier dan ook
en u vragen hier vooral mee door te gaan!
Groeten, namens OTM, Jan en Ester de Visser
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