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Beste vrienden van The Rob Foundation, 

Het jaar is alweer bijna ten einde. Tijdens mijn bezoek aan Nederland in september heb ik dank-

baar van de gelegenheid gebruik gemaakt om onze trouwe supporters te bedanken en te laten 

zien wat we allemaal mogen en kunnen doen met de (financiële) steun die we ontvangen. De 

woorden outreaches, immunisatie en ondervoeding vielen dagelijks. De grote betrokkenheid tij-

dens al deze ontmoetingen was fijn om te zien, een echte bemoediging.  

 

Eenmaal terug in Oeganda, kon ik tijdens een medisch kamp waar alle NGO’s vertegenwoordigd 

waren meteen verder met vertellen over wat The Rob Foundation doet; vooral onze strijd tegen 

ondervoeding. In de week die hierop volgde werd ons weer pijnlijk duidelijk dat bewustwording 

nog hard nodig blijft. In één week tijd verloren we op de ondervoedingsafdeling drie kinderen; 

twee van hen doordat ze veel te laat bij ons kwamen. Eén kind was al tweeëneenhalve maand 

daarvoor naar ons verwezen vanwege ondervoeding. Het tweede kind was een baby van enkele 

weken oud die al een week lang niks meer binnen hield. Beiden waren bij traditionele genezers 

geweest en kwamen nu pas bij ons. Het is heel verdrietig om te zien dat voor hen onze hulp te 

laat kwam. Tegelijkertijd motiveert het ons om er nog meer op uit te trekken want er is dus nog 

steeds winst te behalen.   

 

Namens mij een heel hartelijk dank aan iedereen die ons steunt op welke manier dan ook en al-

vast een heel gelukkig 2019. 
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Tamar  in Nederland: presen-

taties op scholen, Oegandese 

diners en Rollegs-workshops 

In Nederland hebben Tamar en haar man, 

Daniel,  zeker niet stil gezeten. Naast   pre-

sentaties op meerdere scholen hebben zij 

hard hun best gedaan om  geld in te zamelen 

voor The Rob Foundation. Daniel was daarbij 

onmisbaar en zette heerlijke Oegandese 

buffets op tafel om de dag erna een andere 

groep te enthousiasmeren met het maken 

van een echte Oegandese Rollegs. Tamar 

deed het verhaal en vertelde vol enthousias-

me over wat er allemaal gaande is in Oegan-

da. Het was een drukke, maar succesvolle 

tijd.  Tamar kon dit allemaal met een gerust 

gevoel doen omdat haar collega’s in Oegan-

da zich volop inzetten en er voor zorgden dat 

daar het outreach programma door ging en 

er iedere vrijdag een team in de dorpen of 

scholen stond. 

 

Brenda  heeft een draakje in 

haar bloed 

Dit jaar wilden we de voorlichting ten aan-

zien van HIV/Aids anders doen. Op veel scho-

len komt het onderwerp HIV/Aids voor in het 

curriculum. De meeste schoolterreinen zijn 

gedecoreerd met kleine paaltjes met quotes: 

‘Geen seks voor het huwelijk’, ‘HIV is a killer-

disease’ etc. Alles wat over HIV wordt ge-

zegd, gaat vaak samen met angst. Dit zorgt 

er  voor dat een kind met HIV er niet voor uit 

durft te komen.  

 

Erger nog, ze weigeren soms zelfs hun medi-

catie te slikken. Bang dat iemand er achter 

komt dat ze ziek zijn. Via stichting Biblionef 

kregen we  het boekje ‘Brenda heeft een 



draakje in haar bloed’. In dit boek staat, ver-

beeld in prachtige prenten, het verhaal over 

een heel gewoon meisje met een draakje in 

haar bloed (HIV). Zolang zij haar medicijnen 

neemt slaapt het draakje en is zij net als alle 

andere kinderen. Maar als ze haar medicij-

nen vergeet, wordt het draakje wakker en 

maakt hij haar ziek. Het illustreert prachtig 

het verhaal achter HIV en helpt het gesprek 

met de kinderen op de scholen te openen. 

Niet om angst te zaaien, maar om  vooroor-

delen weg te nemen én kinderen alert te ma-

ken op waar ze wel en niet voorzichtig mee 

moeten zijn.  

 

In  2018 …..  

• hebben er 54 outreaches plaatsgevonden: 21 schoolbezoeken en 33 bezoeken aan 

dorpen. 

• zijn er meer dan 700 meiden minimaal 15 jaar tegen tetanus beschermd doordat zij de 

eerste drie (van de vijf) vaccinaties hebben ontvangen.  

• hebben dezelfde 700 meiden Afripads ontvangen en hoeven daardoor geen dag 

school te missen vanwege hun menstruatie. 

• zijn  bijna 400 meiden tegen baarmoederhalskanker gevaccineerd.  

• zijn er ruim 2000 kinderen op ondervoeding gescreend. 

• hebben we 25 kinderen mogen verwijzen naar het ondervoedingsprogramma voor 

verdere follow up en met de meesten gaat het nu gelukkig weer goed.  

• hebben we meer dan 1500 pakjes plumpynut uitgedeeld. 

• hebben er meer dan 320 mensen gratis anticonceptie ontvangen; ruim 170 mannen 

en meer dan 150 vrouwen in de vorm van meer dan 7000 condooms, 73 prikpillen en 

5 keer de anticonceptie pil. 



Ook dit jaar veel aandacht voor 

ondervoeding  

Ondervoeding, een groot probleem in Oeganda,  

en helaas nog steeds aan de orde van de dag. Op 

de lange termijn zorgt ondervoeding voor een ver-

traagde ontwikkeling, zowel cognitief als lichame-

lijk. Bovendien is er een nauw verband tussen een 

slechte voedingstoestand en de weerstand, wat 

deze kinderen kwetsbaar maakt voor infecties. 

Vroege detectie van ondervoeding is daarom van 

groot belang. Dankzij de outreaches zijn meer en 

meer mensen in de wijde omgeving op de hoogte 

van het ondervoedingsprogramma en melden 

moeders zich met hun kinderen zelf. We zien een 

groei van het ondervoedingsprogramma, met dit 

jaar een verdubbeling van het aantal patiënten 

t.o.v. afgelopen jaar.  

 

Om in te spelen op de acute situatie hebben we dit 

jaar enkele dorpen iets verder weg aan ons pro-

gramma toegevoegd, omdat we zagen dat  daar in 

een korte tijd meerdere ondervoede kinderen van-

daan kwamen. Natuurlijk  zonder de dorpen waar 

we al een goede band mee hebben te vergeten.  

Woordje van het bestuur 

Op  17 januari 2019 bestaat de Stichting The Rob 

Foundation vijf jaar! De afgelopen vijf jaar is er 

hard gewerkt om van een prachtig initiatief een 

toekomstbestendige stichting te maken. 

 

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden. 

Steve Goossens (voorzitter), Sylvia Goossens 

(secretaris), Jan Jurriaan Schokking 

(penningmeester), Jos Fleskes en Dennis Damink. 

Laatst genoemde heeft aan het begin van dit jaar 

aangegeven dat hij in december gaat stoppen. 

Dennis heeft met erg veel plezier zijn steentje bij-

gedragen en wenst de stichting een bijzonder 

mooie toekomst toe.  

 

De andere vier bestuursleden zijn in januari herbe-

noemd voor de komende vier jaar. De vacature zal 

naar verwachting op korte termijn worden inge-

vuld. Wij hopen u hierover spoedig te kunnen be-

richten. 

 

Dank voor jullie betrokkenheid dit jaar! 

Hopelijk kunnen we ook in het nieuwe jaar op u 

rekenen. Hele fijne feestdagen gewenst en een 

voorspoedig 2019. 

 

Namens het bestuur van The Rob Foundation 

 

 

 

 


