Eyalamanoi…!
Groeten uit Soroti, Oeganda.(1)
Eyalamanoi…dat betekent in de lokale taal van Noordoost Oeganda, het Atesso, heel hartelijk
bedankt!
Dat was de reactie van Els van Teijlingen en haar staf, toen zij hoorden dat de gezamenlijke
diaconieën van Federatie “De Samenwerking” (Borssele, Nieuwdorp, Lewedorp en ‘s-Heer
Arendskerke) hebben besloten om het Amecetwerk de komende twee jaar te steunen.
Het Amecetwerk begon in 2000, toen Els een droom had voor een kinderhuis waar kinderen met aids
opgevangen zouden kunnen worden. Het is geen weeshuis geworden, het is een opvangwerk waar
kinderen een tijd verblijven. De familie blijft verantwoordelijk en de kinderen keren vaak weer terug
naar de familie. Als dat niet het geval is, wordt er binnen Oeganda gekeken naar adoptie in families.
Een enkele keer wordt dat adoptie naar het buitenland, maar dat gaat onder strenge voorwaarden
van de Oegandese regering.
Het werk is nu 17 jaar oud en heeft binnen het district Soroti een goede naam opgebouwd. De
burgemeester heeft eens gezegd: “Sinds Amecet hier zit, heeft het kind een hogere plaats in onze
agenda gekregen!” Goede samenwerking met de lokale gezondheidszorg, de voogdijraad, politie en
andere overheidsdiensten.
Het gaat uiteindelijk om de opvang van kinderen, kwetsbare kinderen in de samenleving. Na verblijf
in Amecet is er ook huisbezoek, scholing, een schoolbus die wezen ophaalt om naar school te gaan,
hulp aan kinderen in de gevangenis die daar zitten samen met hun moeder, voedselprogramma’s in
het ziekenhuis, noem maar op!
Volgende keer meer hierover. Het werk wordt voornamelijk bekostigd vanuit giften. En nu dus ook
met de steun vanuit Federatie “De Samenwerking”. We hopen dat er de komende twee jaar een
goede band zal worden opgebouwd tussen Federatie “De Samenwerking” en Soroti!!!

Kijk alvast voor meer info: www.defigurant.nl en www.amecet-childrenshome.com of Els van
Teijlingens blog: http://amecet-soroti.blogspot.com/ (Engelstalig)
Om alvast in de agenda te schrijven:
17 mei 2019 is Els van Teijlingen met haar 4 dochters te gast in Goes. Er is dan weer een “Goes geeft
thuis..” benefietconcert ter ere van de 20e verjaardag van stichting de Figurant. Met muziek,
filmbeelden, interviews en nog allerlei verrassingen wordt dit een heel mooie avond. Kaarten zijn
slechts 10 euro en verkrijgbaar via de Mythe te Goes.

Hieronder een aantal foto’s uit Soroti, Oeganda.

