
 

  
 

De taakgroepen ZWO van de wijkgemeenten Hof van Delft 
Vierhoven en Immanuel geven aandacht aan het project: 

Kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken 
 

 
 

Moeder zijn in Oeganda 

Armoede, ziekte, en huiselijk geweld maken het leven van moeders 
in Noord-Oeganda zwaar. Een jarenlange oorlog heeft de 
bevolking getraumatiseerd en de wederopbouw verloopt 
moeizaam. Er is nog nauwelijks psychische hulp voor 
traumaverwerking en als gevolg hiervan blijft het geweld binnen de 
gemeenschap voortbestaan. Naast deze last, is er een tekort aan 
voedsel waardoor het voor moeders iedere dag weer een uitdaging 
is om al hun kinderen van eten te voorzien. Medewerkers van de 
Mothers’ Union helpen deze moeders en zorgen voor een 
verbetering in hun thuissituatie. 
Ze bezoeken de vrouwen en 
bouwen een vertrouwensband 
met hen op. Ze helpen de 
vrouwen aan zaaigoed zodat ze 
zelfvoorzienend kunnen worden. 
Mother’s Union helpt om 
kwetsbare gezinnen in Noord-
Oeganda sterker te maken.  

 

Verhalen van moeders uit Oeganda 
 
Betty: 
Vroeger kon ik nooit bidden en leefde in een uitzichtloze situatie. Ik 
heb de zorg voor acht kinderen en twee stiefkinderen. Een van hen 
heeft epilepsie en een andere sikkelcel-anemie, een 
veelvoorkomende ziekte in Afrika. Ik krijg hierin geen hulp van mijn 
man, die veel drinkt. Er veranderde veel voor mij toen ik in contact 
kwam met Mother’s Union. Ze gaven mij sojazaden. De eerste 
oogst heb ik niet verkocht, maar opnieuw ingeplant. Hierdoor werd 
mijn tweede oogst veel groter en kon ik de scholing van mijn zoons 
betalen. Ook gaf Mother’s Union ons een training over relaties, 
waardoor er veel meer onderling respect is gekomen. Ook drinkt 
mijn man nu niet meer. Ik ben zo dankbaar voor het werk van 
Mother’s Union en kan nu ook mijn dochters naar school sturen! 
 
 

 
 



Mother’s Union, het vrouwennetwerk van Oegandese Orthodoxe 
Kerk, werkt aan de versterking van kwetsbare gezinnen en een 
betere positie van moeders in het Noorden van Oeganda. 
Medewerkers bezoeken de dorpen en geven speciale cursussen 
aan vrouwen op het gebied van traumaverwerking en 
relatietherapie. Mother’s Union is een van de projecten die 
gesteund wordt door Kerk in Actie. 
 
 
 

 
 
 

Helpt u mee? 
 
 
Om moeders in Noord-Oeganda een beter bestaan te geven via de 
Mothers’ Union van de Orthodoxe Kerk? 

 
 
De wijkgemeenten Vierhoven, Immanuel en Hof van Delft 
ondersteunen samen dit project van Kerk in Actie. 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie over de taakgroep ZWO Vierhovenkerk kunt 
u terecht bij de leden van de commissie: Gerrit Dirkse, Wim 
Dronkers, Marco Visser, Ineke Melis en Dick de Haas.  
Voor meer informatie over de taakgroep ZWO Hofkerk kunt U 
terecht bij de leden van de commissie: Cees van der Sluys, Hein 
Vaartjes, Carolien Aantjes en Heleen Kampherbeek. 


