
 

 

  

   

   

   

Hoi ONDO leden, 

 

Nadat er in September iets mis is gegaan met het bedrukken van de nieuwe inschietsshirts kunnen nu 
eindelijk ook nog de ontbrekende shirts met de nieuwe sponsor worden uitgedeeld. Zoals jullie weten wil 

de sponsorcommissie graag dat jullie de oude shirts met de oude sponsoren weer inleveren zodat deze een 

mooi doel kunnen krijgen en we met zijn allen weer netjes in dezelfde shirts rondlopen. 

 
Afgelopen zomer hebben Kristy en ik een reis mogen 

maken naar Oeganda waarbij we ook veel  lokale mensen 

hebben mogen ontmoeten. Enkele van hen spreken wij nu 
nog steeds af en toe. De levensstandaard in dit Afrikaanse 

land is niet te vergelijken met onze manier van leven. Onze 

basisbehoeften zijn daar lang niet altijd vanzelfsprekend. 
 

Enkele weken geleden hebben wij het met de 

sponsorcommissie gehad over de bestemming van de oude 

shirts. Toen ons gevraagd werd of wij wellicht een goed 
doel wisten voor de ONDO kleding zijn wij direct gaan 

kijken of wij onze contacten en de kinderen uit hun dorpen 

blij zouden kunnen maken met deze shirts.  
 

In samenwerking met een reisbureau zien wij een mogelijkheid om 

de spullen te vervoeren. Zij bieden in de eerste week van Januari 

een reis naar Oeganda aan, waarbij zij het geen probleem vinden 
om een extra koffer mee te nemen. Zij ondersteunen daarnaast zelf 

een lokaal schoolproject in Oeganda die zij ook graag verrassen 

met een deel van onze shirts. Al met al denken wij zo twee mooie 
bestemmingen te hebben gevonden voor onze ONDO kleding.  

 

Nu heb ik begrepen dat een deel van de oude kleding waarvoor al 
wel een nieuw shirt is geleverd, nog niet retour is gegaan naar de 

sponsorcommissie. Wij zouden het prachtig vinden om zo veel 

mogelijk shirts die kant op te sturen. Dus, als jullie nog een oud 

shirt thuis hebben liggen, lever die dan alsjeblieft in op één van de 
genoemde momenten. 

 

Mochten jullie vragen vragen hebben over het idee, laat het mij gerust weten. Mocht er iemand van jullie 
op zoek zijn naar een avontuurlijke vakantie in Oeganda, wij weten wellicht nog wel een paar mensen die 

jullie kunnen helpen      . 

 

Hopelijk kunnen we veel oude shirts het vliegtuig in sturen! Alvast bedankt! 
  

Ronald Wisse 
 


