Umaru Kigozi Babinga
Umaru is 18 jaar. Zijn beide ouders zijn 5 jaar
geleden overleden en hij zwierf alleen rond op
straat. Hij is door Jane opgenomen omdat zijn
familie hem afwees. Hij gaat niet meer naar
school omdat hij P4 niet heeft afgemaakt en hij
het nu niet meer ziet zitten om tussen de
kleine kinderen verder te gaan leren. Zijn
Engels is gebrekkig, maar hij doet ontzettend
zijn best om je te begrijpen en zich
verstaanbaar te maken. Hij woont sinds 5 jaar
bij Jane en helpt haar bij allerlei klussen die
voor haar te zwaar zijn. Umaru wil graag
automonteur worden, maar zonder de lagere
school gaat hem dat niet lukken. Daarom
zoeken we naar een werkplek waar hij kan
helpen met allerlei klussen in de garage en zo
in de praktijk leren. Een dergelijke werkplek is
moeilijk te vinden, tegen betaling wil men nog
wel eens jongens als Umaru opnemen.

Aisha
Aisha is 16 jaar en ze woont ook sinds 5 jaar bij
Jane. Omdat we haar vanwege haar leeftijd niet
meer op de Bondekoschool konden opnemen,
bezoekt ze een school in Wakiso, 5 kilometer
verderop. Ze verblijft bij familie en in de vakanties
komt ze naar Jane. De onkosten voor de school
e.d. worden door ons vergoed. Haar beide ouders
overleden 7 jaar geleden tijdens een ongeluk.

Nakyejjwe Hope
Hope is 15 jaar en woont sinds 5 jaar bij Jane.
Haar moeder werd ziek en overleed en haar vader
is gedood door inbrekers waarvan zij en haar
broertje getuige zijn geweest. Door deze
traumatische gebeurtenis is Hope emotioneel
geblokkeerd, is gaan stotteren en plast zij nog
steeds in bed. Haar moeder was een vriendin van
Jane en daarom heeft zij beide kinderen in haar
huis opgenomen. Hope gaat naar de
Bondekoschool en zit in P6. Ze helpt Jane thuis
met allerlei kookklussen en kleine kinderen
verzorgen.

Kigozi Junior
Junior is 11 jaar en een broertje van Hope. Ze
delen dezelfde achtergrond. Jane heeft besloten
hen beiden op te nemen omdat ze nergens heen
konden. Junior was 6 jaar. Jane bezocht dezelfde
kerk als hun moeder en ze kon niet anders dan
deze kinderen opnemen al had ze hen zelf niet
veel te bieden. Junior gaat naar de
Bondekoschool en zit in P3. Hij helpt thuis met
het verzorgen van de geiten en de varkens.

Ntambi Isaac
Isaac is 14 jaar. Zijn beide ouders overleden aan
aids en hij werd door de familie verstoten
omdat ze dachten dat hij ook aids zou hebben
en binnenkort wel zou sterven. Jane kende
deze familie omdat ze uit hetzelfde dorp
kwamen. Isaac woont bij Jane sinds zijn 7de.
Hij gaat naar de Bondekoschool en zit in P5.
Isaac wil graag piloot worden. Thuis helpt hij
met het verzorgen van de dieren. Hij heeft zelf
een konijnenhok in elkaar geknutseld en wil
konijnen fokken en verkopen om zo wat geld te
verdienen.

Kaweesa Joshua
Joshua is 7 jaar. Hij is bij Jane gekomen toen hij
1 jaar en 8 maanden was. Hij is door zijn
moeder verlaten nadat zijn vader overleden
was. Joshua’s vader was een zoon van een
jongere zus van Jane. Na de begrafenis van
Joshua’s vader is moeder weggegaan en heeft
haar zoontje achtergelaten. Sindsdien is er
nooit meer iets van haar vernomen. Joshua
bezoekt de Bondekoschool en zit in P1.

Ssekasi Daniël
Daniël is 6 jaar. Zijn vader is tijdens de oorlog
neergeschoten in Somalië en gevangen
genomen om onbekende redenen. Tot op de
dag van vandaag is niet bekend of hij nog leeft.
Zijn moeder overleed toen hij 11 maanden was,
men zegt dat zij vergiftigd is. Daniël gaat naar
de Bondekoschool en zit eveneens als Joshua in
P1.

Nanteza Favour
Favour is 6 jaar en samen met haar zusje Faith
wonen ze bij Jane. Hun vader is overleden en de
moeder leeft vermoedelijk in Congo. Men zegt
dat ze is “behekst”. Ze raakte kreupel en begon
als een geit het gras te eten, is het verhaal.
Iemand heeft haar in 2009 meegenomen naar
Congo om hulp te zoeken. Sindsdien is er niets
meer van haar vernomen. Favour zit bij Daniël
en Joshua in de klas.

Nabumba Faith
Faith is 4 jaar en het zusje van Favour. Ze woont
momenteel bij een vriendin van Jane, maar
wordt door ons ondersteund. Op het moment
dat ze 5 is en naar school zal gaan, komt ze weer
bij Jane wonen.

Kigozi Elisha
Elisha is drie jaar en 4 maanden oud. Zijn
vader is overleden en moeder leeft nog maar
heeft aids. Haar verstand is aangetast en ze
verblijf in Butabika ziekenhuis waar ze
mensen verzorgen die verstandelijk niet meer
kunnen functioneren. Twee jaar geleden is hij
door Jane opgenomen.

Ssebagala George
George is 2,5 jaar our. Hij is 16 maanden
geleden bij Jane terechtgekomen. Zijn
moeder overleed tijdens de geboorte. Zijn
vader was een stiefzoon van Jane en hij is
enige tijd geleden overleden.

Purity Norah
Norah is de jongste aanwinst bij Jane. Ze is
2 november 2013 geboren en een
kleindochter van Jane. Ruth, haar dochter
bleek onverwacht zwanger en de
verantwoordelijke jongeman heeft Ruth in
de steek gelaten en is met de noorderzon
vertrokken. Ruth heeft geen inkomen en
kan niet zelf voor Norah zorgen. Daarom
hebben we besloten om haar in de
toekomst financieel te ondersteunen, zodat
zij ook een gezonde toekomst met goede
kansen tegemoet kan gaan. Ruth en Norah
wonen momenteel nog bij tante Rebecca
totdat zij zorgeloos bij Jane kunnen wonen.

