
  

  

  

 

 

Yoga kere                                  Maart 2019 

Hopelijk is de lente bij jullie begonnen, hier is het nog steeds erg warm, 34 graden is normaal, maar 
we hebben wat regen gehad. Dat is zo mooi, alles is erg droog en er is geen gras te zien, maar als 
dan de regen komt, ontspringt er overal nieuw groen!! Met ons gaat alles redelijk goed. Helen is nu in 
kost school, wat ons best moeite kost. In de eerste week, werd ik gebeld door de school dat ze ziek 
was en ik ben haar gaan ophalen. Ze is een week thuis geweest aan Intraveneuze medicijnen 
vanwege een infectie. Ik denk dat er ook heimwee bij zit, ik vind dit best moeilijk, in deze kultuur is 
een “boarding school” normaal en het beste voor de educatie van je kind, maar Helen is nog maar 13 
en er is 1 bezoekdag per term (dat is 3 maanden) ze mogen niet van school weg (tenzij ze ziek zijn) 
ze mogen geen telefoon hebben, er is dus geen kontakt... Met Sarah zijn ook 
zorgen, haar hart gaat achteruit en de artsen adviseren een operatie om een 
defibrilator in te planten. We hebben dit vorige week gehoord en Sarah moet er 
nog over nadenken en aan wennen. Ik weet ook nog helemaal niet hoe het 
allemaal zal gaan, het kost veel geld en ik wil graag een second opinion in 
Nederland. Met Mary, Catherine en mij gaat het goed. Mary werkt nu als de “head 
nurse” in Amecet. Ze leert veel en ze doet het goed, ik ben trots op haar! Ze heeft 
het plan om een DTS te gaan doen bij Jeugd met een Opdracht in Zuid Afrika, het 
is een DTS zoals ik jaren geleden heb gedaan, maar deze school heeft de nadruk op kinderen in 
nood. Ik ben zo benieuwd hoe alles met haar zal gaan, laat me weten als je haar (engelse) 
nieuwsbrief wil ontvangen,  dan geef ik het aan Mary door. 

 
Amecet… 
Er gebeurt van alles in Amecet, een paar weken geleden was het behoorlijk vol, maar nu zijn er de 
afgelopen 2 weken een aantal kinderen naar huis gegaan en het is veel stiller. We geloven dat thuis 
de beste plaats is voor een kind om op te groeien en daarom proberen we om de kinderen in 2 of 3 
maanden weer bij de familie terug te brengen. Dat lukt helaas niet altijd, soms is thuis niet de beste 
en veilige plaats, of er is geen thuis, dan zijn onze maatschappelijke werkers druk om een andere, 
veilige plaats voor het kindje te vinden. Twee weken geleden werden 2  kinderen aan hun nieuwe 
Oegandese families gegeven en twee andere kindertjes aan een Duits echtpaar, dat beide kinderen 
gaat adopteren en nu een jaar hier woont om als pleeggezin voor hen te zorgen.  
Er is een jongetje van 3 jaar in Amecet dat me echt aan het hart gaat. Hij werd in November naar 

Amecet gebracht. Zijn beide ouders zijn gestorven en toen we hem 
naar de dokter brachten werd HIV/AIDS bij hem geconstateerd. Hij 
heeft ook erg opgezette klieren en de arts dacht dat het met de AIDS te 
maken had of TBC was. Hij ging dus aan de ARV en de anti TBC 
medicijnen. Maar de klieren werden groter en een biopsie werd 
weggehaald en naar Kampala gestuurd om te onderzoeken. Het blijkt 
kanker te zijn in een ver gevorderd stadium...  De familie is ingelicht en 
kwam hem bezoeken, maar ze willen niet naar het kanker instituut 
gaan, of hij in Amecet mag blijven?? De arts hier in Soroti had ook al 
gezegd dat het echt vergevorderd was, we hebben in het verleden 
kinderen met Aids en kanker gehad en we gingen dan naar het kanker 
instituut. Al deze kinderen hebben erg geleden en zijn allemaal 
overleden... Raphael is nu dus bij ons in Amecet, hij is al aan de 
morfine voor de pijn, dat zou erg moeilijk zijn in de village... We weten 
niet hoelang Rapahel bij ons zal zijn. We zien dat hij achteruit gaat, het 
is pijnlijk om zo’n klein jochie te zien lijden, maar we kunnen zijn lijden 
verzachten door voor hem te zorgen en hem liefde te geven..... 



 
De Farm.... 

In eerdere brieven heb ik geschreven over de friese koeien.... We zijn 
al een tijd op zoek naar manieren die ons kunnen helpen om inkomen 
voor Amecet te genereren. De 
koeien zijn de eerste stap geweest 
en we drinken nu melk van onze 
eigen koe!! (de andere twee zijn 
nog drachtig). Maar er zijn meer 
plannen, met de hulp van de 
Figurant waren we in staat om een 

stuk land te kopen om daar onze Farm te vestigen. De koeien zijn 
inmiddels daar heen verhuisd, we hebben een solar pomp die  
een gedeelte besproeit en we hebben plannen voor de rest van 
het land..... We denken aan geiten, varkens, kippen, fruitbomen en groenten. 
We hebben iemand die ons advies geeft en helpt met de planning. De 
irrigatie is erg belangrijk, want als het hier niet regent, groeit er ook niets..  
 
Blijf ons volgen via onze blog op de Amecet website:   
www.amecet-childrenshome.com  
 

Zet Vrijdag 17 mei 2019 in jullie agenda!!! Dan is er een Benefiet concert voor Amecet in de Mythe 
in Goes, vanwege het 20 jarig jubileum van de Stichting de Figurant!! En de van Teylingen Familie 
uit Soroti is daarvoor uitgenodigd!!!! Er is een Meet&Greet mogelijkheid met een High Soep voor al 
onze vrienden en speciaal voor de mensen die in Soroti hebben gewerkt. We zien er alle 5 naar uit 
om jullie te ontmoeten!! Er komt meer info en je kunt ook de website van de Figurant in de gaten         
houden! www.defigurant.nl   

 
We hebben er alle 5 heel veel zin in, in 2012 kwamen we voor het laatst met z’n allen naar 
Nederland. Het is in de vakantie van Helen en Cathy, we komen voor 3,5 week!! We zijn al bezig met 
de visum en  als ik Cathy haar gang laat gaan, pakt ze morgen haar tas!!! 
 
Blijf voor ons bidden, vooral voor de situatie met Sarah’s gezondheid!! Ook heel veel dank voor de 
financiele steun die ik ontving. Ik ben jullie zo dankbaar voor je support en je gebed! Zonder dat zou 
het voor mij niet mogelijk zijn om vol te houden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adres: Els van Teylingen, PO Box 792, Soroti, Uganda                                                               
Website: WWW.amecet-childrenshome.com hier kun je ook onze blog lezen!!! 
Email : info@amecet.org  of  els@amecet.org   
Giften: Giro 3131137,p/a Hornikswei 69, 4464 AT Goes  
Belasting aftrekbaar: via JMEO, Mussenkampseweg 32, Heerde. Rabobank:IBAN:NL38 RABO 032.65.21.062,   

 ovv. van 2757 Els van Teylingen of 2993 YWAM Soroti, Amecet                                                                                              
 Of de Stichting de FIGURANT Hornikswei 69, 4464 AT Goes: Giro 3238 
met vermelding van: Els in Soroti  of voor Amecet˸ YWAM Soroti Amecet 

Mijn nieuwsbrief wordt verstuurd door mijn gemeente, de Rafael Gemeente in Goes. Als je de brief per email 

kunt ontvangen, mail dan even naar : nieuwsbriefels@gmail.com Ook adres wijzingen kunnen via dit email 

adres gaan of via: W. Alexanderlaan 1, 4461 TN Goes  
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