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De wereld is in de greep van corona. Onze bewegingsvrijheden worden ingeperkt om 
ons te beschermen tegen deze ziekte. We kunnen niet meer leven zoals we gewend zijn. 
Dit kan soms benauwend en beangstigend overkomen.  

Ook in ons vluchtelingenkamp zijn 
de gevolgen merkbaar. In maart van 
2020 heeft de Ugandese regering 
een algehele lockdown met een 
avondklok ingesteld. Alle grenzen 
gingen voor maanden dicht. Dit 
betekende dat de instroom van 
vluchtelingen ineens stopte, terwijl 

er maandelijks tussen de 1.000 tot 5.000 nieuwe vluchtelingen kwamen. Ook de 
voedseltransporten werden gestaakt, daardoor kregen we logistieke problemen met de 
planning. Hierdoor hebben we een ander uitdeelbeleid moeten maken. Dit gaf bij de 
mensen onvrede en onrust. ‘Mede door de opbrengst van de Adventsactie hebben we 
meer mensen van voedsel kunnen voorzien’.  
Inmiddels zijn er meer soldaten in het kamp gekomen om de rust in het kamp te 
kunnen bewaren.  
Gelukkig was het net het regenseizoen, zodat mensen zelf enigszins in hun 
voedselvoorziening konden voorzien. Maar van december tot eind februari is het 
droogseizoen, er valt dan geen druppel regen en we halen 38 graden. Dit geeft nog 
meer onrust onder de mensen. 

We hebben een groep van 2.500 mensen binnen het kamp verplaatst om ruimte te 
maken voor de zieken die in quarantaine moeten. Met de middelen die we hebben, is 
een noodhospitaal opgezet. Helaas hebben we geen medische apparaten om de zieken 
te helpen en door de logistieke problemen is er een ernstig te kort aan medicijnen. Dus 
we kunnen niet veel meer doen dan er enkel te zijn voor die zieke mensen en proberen 
op allerlei manieren ze verlichting te geven.  

Het leven in het kamp is er niet gemakkelijker 
op geworden de sfeer is verhard. Wel hebben we 
het geluk dat 80% van de mensen in het kamp 
jonge kinderen zijn. Daardoor zijn we bespaard 
gebleven van een humanitaire ramp. Maar als 
het virus hier flink toeslaat zijn we machteloos.  

Mijn dank dat dit jaar wederom de vastenactie voor ons project Agwara is. Hierdoor 
kunnen we door middel van trainingen vrouwen en vluchtelingen leren om zelf in hun 
voedselvoorziening te voorzien. Meer berichten over dit specifieke  project kunt u in  de 
komende weken lezen. 



Bid voor ons, dat we ons werk kunnen blijven doen.   
Fr. Sander Kesseler 

Wilt u bijdragen aan de vastenactie dan kunt u geld overmaken naar:   
NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie 2021 onder vermelding van 401406  
Op de site van Vastenactie.nl kunt u bij project 401406 ook rechtstreeks overmaken. 

 


