
DROOGTE – 8 MAART 

Terwijl ik dit schrijf zitten we nog volop in het droge seizoen. Het noorden 
van Uganda kent 2 seizoenen. Het droge seizoen is van eind november tot 
eind maart en het natte seizoen van eind maart tot eind november. Tijdens 
de droge maanden kan het erg heet worden, soms tempraturen van boven 
de 40 graden. Nu is er dit kalander jaar nog geen druppel regen gevallen. Ik 
heb goede hoop dat het natte seizoen er spoedig aankomt. De droogte geeft 
problemen met de 
voedselvoorzieningen. Vooral 
omdat men niet gewend is om 
vooruit te plannen en voedsel 
op te slaan.  

Aan het einde van de droge 
tijd zijn de voedselprijzen erg 
hoog. Om een idee te geven, 
normaal gaat een kilo bonen 
voor 4.000 shilling, nu kost 1 kilo 10.000 shilling. In dit gebied verdient een 
persoon gemiddeld 20.000 shilling per maand. Deze bedragen klinken 
groots, maar weet dat €1 momenteel 4.300 shilling is.  

Met het geld van de vastenactie willen we een project opstellen om water 
opvangen van de verschillende gebouwen en dit bewaren.  We hebben nu 
een waterpomp en materialen gekocht om watertanks van 50.000 liter te 
bouwen. Met het opgevangen water willen we gedurende de droogte het 
land irrigeren, zodat de vrouwen voedsel kunnen blijven verbouwen en 
verkopen. We hopen hiermee aan het einde van dit jaar water vanuit de 
tanks naar het land te kunnen pompen en de gewassen te besproeien.  Dit is 
de enigste manier omdat door de droogte de rivier ook altijd droogvalt.  

De gebouwen van de parochie zijn al oud, 
zo’n 40 tot 80 jaar oud. Er is nu begonnen om 
de daken klaar te maken om het regenwater 
op te vangen. De mensen moeten op de oude 
golfplaten klimmen en deze opnieuw vast 
maken en regengoten aanleggen met pijpen 

naar de tanks. We krijgen nu ongeveer 180 meter aan regengoten aan de 
daken.  

Met deze werkzaamheden kunnen we 400 vrouwen aan een baan helpen in 
3 sectoren: 
1.    Gewassen verbouwen op het land; 



2.    Gewassen transporteren naar de verschillende markten; 
3.    Gewassen verkopen op verschillende markten. 

Op dit moment verbouwen ze, bonen, watermeloenen, kool en 
zonnebloemen voor de olie.  
De hoop is om in de toekomst meer verschillende gewassen te kunnen 
verbouwen en dat de vrouwen deze kennis mee naar huis nemen en hoe ze 
water kunnen opvangen voor hun eigen gewassen. 

Groetjes Pr. Sander 

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. 

 

 

 


