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Voorwoord van Ingrid Wilts in Oeganda
Ondanks het feit dat de wereld werd overgenomen door Covid-19, hebben we op Mto
Moyoni de mogelijkheid gehad om aantal programma’s te blijven doen met kleine groepen.
Net voor de Lock down deden we 2 jeugdscholen en een transformatie van het hart-week.
Van maart tot november hebben we geen gasten kunnen ontvangen, maar na 20 augustus,
stond de overheid weer toe om programma’s te draaien met groepen van maximaal 10
personen. Daardoor waren in totaal 115 personen in staat Vaders liefde te ontvangen.
Ook werd de tijd in 2020 benut om 2 trainingen voor jeugdleiders.
Het Oegandese bestuur kwam 4 keer samen in 2020 en bracht de problemen van het
personeel ter sprake, de financiën en strategieën om de organisatie draaiende te houden
zonder lokale inkomsten.
De Stichting Friends of Mto Moyoni hielp de organisatie in Oeganda met 50% salaris voor het
personeel. Iedereen was gevraagd om de helft van hun werktijd te werken voor een periode
van een jaar.
Voordat de Lock down begon, gaf het personeel van Mto Moyoni 2 seminars in het land voor
bezoekers uit Australië. Ook werden er 3 seminars op Mto Moyoni gegeven in samenwerking
met NGO’s , die werken met wees- en straatkinderen.
Juli 2020 werd het centrum aangevallen door mannen met geweren, maar gelukkig raakte
niemand gewond en werd en niets gestolen. Wel was iedereen erg geschrokken en hebben
we opnieuw de veiligheidssituatie van het centrum onderzocht.
Het jaar 2020 was een vreemd jaar voor iedereen, met de pandemie en de verkiezingen die
veel spanning in het land opleverden, maar we zijn erg dankbaar voor de bijdrage van de
Friends of Mto Moyoni, waardoor het lokale personeel toch nog een deel salaris bleef
ontvangen.
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Verslag van het bestuur van Friends of Mto Moyoni
Het jaar 2020 begon als een normaal jaar, met onze normale verwachtingen voor het jaar.
Begin maart werd duidelijk, dat Covid-19 de wereld aardig op zijn kop zette. De impact van
Covid-19 is dat we kunnen niet meer mogen vliegen, dus Oeganda bezoeken is moeilijk. We
maakten de eerste Lock Down mee en dachten, dat het leven in het najaar wel weer
‘normaal’ zou zijn. We hoopten dat we toch nog een Transformatie week konden plannen
voor 2020 en dat Ingrid kon overkomen uit Oeganda. Dat bleek niet zo te zijn. Nu (voorjaar
‘21) is Nederland meer op slot dan ooit en zijn er nog weinig activiteiten mogelijk. In
Oeganda zijn wel weer wat activiteiten opgestart en Ingrid liet weten, het personeel weer
volledig te kunnen laten werken in mei.
Het gehele Nederlandse bestuur van Stichting Friends of MTO Moyoni is in 2020 actief
gebleven, in organisatie en contacten. Met als doel:
Het ondersteunen van het project Mto Moyoni in Oeganda. Wij doen dit door betrokken te
zijn bij het werk van Mto Moyoni, mee te denken in de ontwikkeling, het financieel en met
gebed ondersteunen van het project. Daarnaast doen wij alles in de ruimste zin van het
woord wat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt.

Activiteiten
We hebben als bestuur van de Friends in 2020 4x kunnen vergaderen, 1x in februari, dat kon
nog live en de andere 3x via Zoom.
In deze periode onderhielden we nauw contact met Oeganda. Onze voornaamste focus was
te zorgen, dat het personeel van Mto Moyoni onderhouden kon worden, ondanks dat er een
aantal maanden geen inkomsten waren.
Alle personeelsleden kregen een half salaris, werkten de helft van hun uren en werden
gestimuleerd om daarnaast iets nieuws proberen te doen. Met de vruchtbare grond in
Oeganda is het bijvoorbeeld mogelijk een eigen groentetuin te onderhouden. Ook iets
maken met je handen, zodat je dat kunt verkopen is een mogelijkheid voor extra inkomen.
Na een aantal maanden kon er weer in het centrum gestart worden; konden er weer
voorzichtig een paar programma’s opgestart worden voor de lokale bevolking. Met gepaste
afstand en groepen van maximaal 10 personen.

Toekomst
We hebben alweer 2x vergaderd dit jaar en hopen dit te blijven doen en als de
omstandigheden het toelaten weer als team bijeen te komen. De verwachting is dat Ingrid in
augustus of september 2021 naar NL kan komen en dat we dan onze Transformatieweek
kunnen organiseren. Ons verlangen is om ook een event te organiseren voor de jeugd, maar
in welke vorm dat kan gaan gebeuren is nog niet duidelijk. De toekomst voelt onzeker, maar
we weten dat Vader er altijd bij is en dat Hij het beste met ons voor heeft. Dit vertrouwen
vormt de basis van ons leven en geloof. We zijn God dankbaar, dat ondanks de extra
uitgaven voor het personeel, er genoeg geld binnenkwam om de financiën gezond te
houden.
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