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Tuinbouwproject Achorichor

ACTIVITEITEN

De vrouwengroepen in Achorichor zijn erg blij met het
tuinbouwproject. Ze werken hard. In het afgelopen half jaar hebben ze
500 euro verdient met het verkopen van de groente. De 10
vrouwengroepen die dit geld bij elkaar hebben verdient, hebben
besloten om dit geld te sparen totdat er genoeg geld is om golfplaten
te kopen voor hun huizen. Het doel is om elk huis te voorzien van 10
golfplaten. Op dit moment wonen de vrouwen met hun gezinnen in
hutten. Deze hutten vragen veel onderhoud, want de termieten eten
stichtingotm@gmail.com
het gras wat gebruikt wordt om het dak van de hutten te maken en de
termieten lusten ook graag het hout van de stokken, die gebruikt
worden om de hutten te maken.

Winterfair
14 December 09.00 – 14.00 uur
Ontmoetingskerk Middelburg

De 100 vrouwen in de vrouwengroepen zijn nu bezig met het land
bruikbaar te maken voor het nieuwe zaaiseizoen en ze maken
kweekbedden om de zaden te planten, zodat ze eind november de
zaailingen kunnen planten. In november start gewoonlijk ook het
droge seizoen. Nu er overvloed aan water is door middel van de
zonnepomp hoeven de vrouwen zich geen zorgen te maken over de
droogte. Elke dag kan nu het land bewaterd worden, waardoor de
groenten goed zullen groeien. Doordat andere gebieden in Pokot nog
steeds afhankelijk zijn van regenwater, zullen de vrouwen hun oogst
naar verwachting voor een goede prijs kunnen verkopen.

NIEUW: Zonnepomp in Lopedot
In het dorp Lopedot en omgeving wonen ongeveer 5000 mensen. Deze
mensen hebben geen schoon drinkwater in de nabije omgeving. Ze
hebben dammen gecreëerd, die regenwater water opvangen. Hier
drinken mensen en vee uit tijdens het regenseizoen. Helaas zorgt dit
ook voor ziektes, zoals cholera en tyfus, want het vee en wilde dieren
laten soms hun uitwerpselen in het water achter. De bevolking heeft
ook enkele karkassen in het water en de dammen gezien.
In het droge seizoen gaat de bevolking van Lopedot met jerrycans naar
het tuinbouwproject in Achorichor om water te halen. Dit is ongeveer
10 kilometer van Achorichor vandaan. Dit wordt meestal lopend
gedaan. Als een gezin wat meer geld heeft, huren ze soms een
brommer om deze afstand af te leggen. Een andere optie voor schoon
drinkwater is in Amudat, wat 17 kilometer van Lopedot vandaan ligt.
Graag willen we met behulp van Stichting OTM een waterpomp op
zonne-energie installeren, zodat de bevolking van Lopedot dagelijks
toegang krijgt tot schoon water. Hierdoor zal gezondheid van de
bevolking verbeteren, als ook de economische situatie, omdat er
minimale tijd gebruikt hoeft te worden voor het verkrijgen van water.
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NIEUW: Scholing voor Nancy
Stichting OTM wil graag Nancy steunen in het schoolgeld voor haar
opleiding. Nancy wil al lange tijd naar school, maar er is geen geld in
het gezin om naar school te gaan. Nancy is een jonge vrouw in Pokot
van 19 jaar. Ze komt uit een gezin van 4 kinderen, waarvan de vader is
overleden. Twee kinderen in het gezin zijn gehandicapt. Nancy’s gezin
heeft geen geld om de opleidingskosten van Nancy te betalen. Nancy
heeft Stichting OTM geholpen met ondersteuning van de vrouwen in
Achorichor als vertaler, want de vrouwen in Achorichor zijn analfabeet.
Ook heeft ze meegeholpen in het schrijven van de statuten van de
vrouwengroep die de vrouwen in Achorichor hebben gevormd.
Hierdoor hebben de vrouwen in Achorichor de mogelijkheid om in de
toekomst als geregistreerde vrouwengroep donaties van de overheid
aan te vragen.
Nancy is in oktober 2019 gestart met de opleiding Bachelor of
Procurement and Logistic Management aan de Christian University in
Mbale.
Post voor familie Kipterit
Wilt u de familie Kipterit een kaartje sturen of een hart onder de riem
steken? Zij waarderen dit enorm! Hun adres is:
Family Kipterit
P.O. Box 28388
Kampala, Uganda
Chocoladeletteractie
Vanuit de Ontmoetingskerk in Middelburg word er dit jaar weer een
chocoladeletteractie georganiseerd, waarvan de opbrengst wordt
verdeelt over de verschillende doelen, waaronder dus ook stichting
OTM. Zie de bijlage voor meer informatie!

Namens Chris en Trudy, Salat, Kalia en Ruby, hartelijk dank
voor uw meeleven, gebed en financiële steun!

