
. Er

 Houd de kinderen op school, ook in deze crisistijd!
De Coronacrisis zet heel de wereld op zijn kop. 
Ook in Lira in Oeganda.
 

Hoe is de situatie nu?
In Oeganda is de volledige lockdown gedeeltelijk  
opgeheven. Dat betekent dat allerlei winkels  
toegankelijk zijn en een aantal bedrijven zijn open.  
Auto’s mogen nog niet rijden en men mag alleen  
lopen, fietsen of met een speciale bus. 
Scholen blijven dicht net als andere faciliteiten voor 
grotere groepen. 
De economie heeft behoorlijk geleden  
door de lockdown, de voedselprijzen  
zijn omhoog geschoten en ook hier  
geldt dat de zwakkeren de meeste  
schade ondervinden.  
Sommigen kunnen nu weer aan het  
werk en dan hun eigen voedsel kopen.  
Dat geldt niet voor iedereen!
Ook hier zijn er bedrijven die de crisis niet hebben 
overleefd. Deze families hebben nog langer voedselhulp 
nodig. Leraren mogen niet aan het werk en missen hun 
salaris. De kinderen mogen nog niet naar school. Zij missen 
daardoor hun dagelijkse maaltijd. 

De gevolgen van de crisis komen ook terecht op het bordje 
van de John Fischer School. Dit betekent: 

  géén onderwijs
Géén schoolgeld = géén salaris voor leraren en staf.  
Géén lessen =  géén onderwijs voor de kinderen. 
Veel ouders houden de kinderen thuis, omdat ze het 
schoolgeld niet meer kunnen betalen.  
Het gevaar bestaat dat na de crisis de goede leraren zijn 
vertrokken.  

Wat kan Schools for Youth doen?
De JF School helpen om te blijven bestaan!  
We stellen onze projecten veilig en bewaken de beroeps-
opleidingen voor kansarme jongeren van SfY.  Wij helpen 
deze community mee overeind te houden en versterken 
de eigen oplossingsmogelijkheden, zodat we daarna door 
kunnen gaan met de zorg voor beroepsopleidingen voor 
kwetsbare jongeren.

   Wilde Ganzen steunt ons!

Wat doet de community zelf? 
De school is gesloten. Leraren zoeken de leerlingen 
op voor huiswerk, zodat het leerproces niet helemaal 
stilvalt. Zodra de school weer open mag dragen  
ouders naar vermogen bij aan het schoolgeld, leraren 
leveren minstens 20 % van hun salaris in, de school 
zorgt voor extra inkomsten zoals het verkopen van 
snacks en Schools for Youth vult aan. Zo helpen we 
met vereende krachten de John Fischer School door 
deze periode heen. 
Ook werken ouders in de moestuin van de school om 
groenten te verbouwen en ze bakken brood om voor 
de school te verkopen. 

Voor wie is onze hulp?
De JF School richt zich op een sloppenwijk met een 
oorlogsgeschiedenis. Ouders hebben hun reserves 
die voor schoolgeld bestemd waren al opgegeten of 
doen dat de komende tijd.
Vooral de kwetsbare groepen zoals werklozen, 
tienermoeders, weeskinderen en ouderen lijden 
onder deze crisis. De verschillen tussen arm en rijk 
worden groter en dat zorgt voor onrust en angst. 

Helpt u mee?
U kunt een steentje bijdragen.
Help de community rondom de John Fischer School 
door deze crisis. 

Geef voor de community JF School! 
NL42 RABO 0327 2389 84   
of Doneer via

Tip 
Kent u iemand die 
ook iets zou willen doen?
Stuur dit bericht dan door. 
Dank u wel.

Een dag niet werken, is een dag niet eten! 
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