
MAMA PASCA 

En vrouw uit het dorp die veel hinder had van de aanwezigheid van 
vluchtelingen was mama Pasca. Een alleenstaande vrouw van 29 jaar met 3 
kinderen. Haar man is tijdens het vluchten omgekomen. Toen ze in 2017 
naar Uganda kwam waren haar kinderen, twee jongentjes en een meisje, 4, 

2 en 1 jaar oud. Van haar familie is ze de enige die 
naar Uganda is gekomen.  Haar oudste zoontje zit 
bij ons op school. Hij krijgt daar 2 maaltijden per 
dag. Pasca helpen we door haar te leren hoe ze zelf 
gewassen kan verbouwen en geiten houden.  

Eens vertelde ze me haar geschiedenis, waarom ze 
heeft moeten vluchten om de veiligheid te vinden. 
Enkele van haar familieleden hadden haar man 
verraden, waardoor ze moesten vluchten. Echter 
toen ze net buiten het dorpje waren vonden de 
rebellen hen. Haar man is om het leven gebracht. 
Zij heeft met de 3 kinderen tijdelijk moeten 
onderduiken voordat ze verder naar Uganda kon 
gaan.   

Ze spreekt vrijwel geen Engels, we praten via een 
tolk. Ze is niet hoog opgeleid. Maar ze is een van de 
200 vrouwen die zich vanuit het kamp heeft 
aangemeld voor dit project. De 200 vrouwen 

kunnen niet tegelijk aan het project werken. Dit omdat de scholen vanaf 20 
maart zijn gesloten vanwege de Corona. Toch zijn we met 20 vrouwen, 
waaronder Pasca, gestart om op het land te werken. We moesten wel om de 
eerste noden te stillen van de mensen die dat het hardste nodig hebben. Er 
is een enorm voedseltekort daarom hebben we er ook voor gekozen om de 
voedselopbrengsten die nu van het land komen eerst aan de gezinnen te 
geven.  

Het agwara project is een directe actie voor de 
gezinnen in het kamp en wordt mede door mama 
Pasca erg zichtbaar. Uw steun helpt meer mensen 
zoals mama Pasca. 

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. 

 


