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Wat een jaar! Als jij terugblikt op het afgelopen jaar, wat is je dan het meest bij

gebleven? We hebben een bewogen jaar meegemaakt! Het zat vol met creatieve

ideeën, maatregelen, aanpassen, manieren vinden om.. en weer gaan! We vonden het

uitdagend, soms frustrerend, maar stretchend en het heeft ook veel moois gebracht! 

Dat alles kun je lezen in onze samenvatting van het afgelopen jaar.  

 

Vanuit het diepst van ons hart willen we jullie ook bedanken. Als je met ons op reis bent

geweest (digitaal of in real life), bedankt voor jouw betrokkenheid en meeleven!

 

De maatregelen hakten
er in. 
In januari kregen we te horen dat kinderen helaas nog

steeds niet naar school konden door de Covid-19

maatregelen. Thuis dragen ze hun steentje bij: water

halen, zorgen voor een jonger broertje of zusje en

andere dagelijkse huishoudelijke taken… Kortom er

blijft niet heel veel tijd over om te spelen. 

JANUARI
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In maart werden de 
Tjeko Clubs geboren! 
Onze nieuwste activiteit van 2021. ‘’Het is een nieuwe manier om

kinderen te ontmoeten die we op scholen zouden lesgeven.’’ Het is

fijn om van ouders te horen dat ze blij zijn met ons programma.

Volgens de ouders helpen onze lessen de kinderen te stimuleren in

creativiteit en zien zij het verschil bij hun kinderen voor en na een

les van ons. Helaas konden de scholen ons niet ontvangen, maar

kon ons team de kinderen buiten in de wijken ontmoeten!
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Het jaar dat TJeko 
10 jaar bestaat!
Ons magazine kwam uit, een dankgebaar naar jou!

Tien jaar plezier, ontwikkeling en groei. 

Heb jij ‘m al gelezen? Je kan ons magazine hier

https://tjeko.info/nl/tjeko-magazine/  downloaden

of mail ons voor een fysiek exemplaar!

Het radioprogramma!
Ook het ‘normale werk’ ging door. Zoals ons

radioprogramma wat we in 2020 ontwikkeld hebben.

We bleven kijken naar manieren om kinderen te

stimuleren. Door ons interactieve radioprogramma

deelden we onze Tjeko verhalen met ze. Kinderen

kunnen in deze tijd, via deze manier bljiven leren over

het belang van spel. 

https://tjeko.info/nl

https://tjeko.info/nl/tjeko-magazine/


Tjeko's eigen kantoor huis! 
In 2018 tekende we voor ons eerste kantoor in Uganda. Dit kantoor heeft

ervoor gezorgd dat we vanuit een heel centraal punt, namelijk Jinja

Mainstreet, aan de slag konden met de Tjeko Methode! Nu drie jaar later

werd het tijd voor wat meer ruimte, want Tjeko groeit! Ons team vond een

prachtig ‘Tjeko Huis’, om ons werk te mogen uitdragen! Voor onze Tjeko

Fun Services wordt regelmatig gezocht naar een een ruime lokatie, maar

nu kan het ook vanuit ons eigen terrein. Om het kantoor heen ligt

namenlijk ook een groot grasveld en een groot oprit, waar kinderen veilig

met de skelters en fietsen kunnen spelen1

Oktober na 2 jaar weer herenigd! 
Na meer dan twee jaar, heeft een deel van het Tjeko team in NL

de mogelijkheid gehad om een week met het Ugandese team

te zijn in Uganda! Wat was dat een fijne ontmoeting, ervaring

en goede werkweek! We hebben gereflecteerd naar de

afgelopen maanden, gesproken over wat er nu bezig is en hoe

we daarmee verder gaan in de toekomst! Ondanks de

uitdagingen omtrent covid, blijft ons team in beweging en zoekt

het naar mogelijkheden! We zijn dankbaar en trots voor de

houding, leergierigheid en passie die deze mooie mensen

hebben! We hebben een waardevolle reis gehad met elkaar die

we niet wilden missen! 

juli

juni In beweging blijven! 
Omdat veel kinderen weer thuis zitten, vraagt dit van ouders

natuurlijk ook heel veel. Alle scholen zouden twee maanden

dichtgaan, helaas is dit langer dan twee maanden geweest. 

En dat creëerde veel zorgen omtrent de ontwikkeling van ouders

hun kinderen. Ons team kwam op het toffe idee om van deur tot

deur te gaan met hun nieuwe social enterprise programma: 

The Bike Tour. Met onze fietsen bezoeken we de omliggende

districten in Jinja zoals Bujagali, Busowoko-watervallen, Kigulu-

heuvels enz. 

Ons eigen radio programma!
“Maar jullie waren toch al op de radio!?”, en dat is waar. Maar tot nu toe

waren we ‘wekelijkse gasten’ op andermans radiostations! Vanaf november

heeft Kiira FM ons ons eigen tijdslot gegund! Radio is nog steeds een zeer

krachtig medium om te gebruiken. Het internet is geweldig – maar te groot –

en voor veel mensen, vooral kinderen, veel te duur of helemaal onmogelijk

om bij te komen. Op die manier hebben deze kinderen dus iets om naar uit

te kijken! Eenmaal thuis kunnen ze afstemmen op een uurtje edutainment

met Tjeko Radio! 

Oktober

November

https://tjeko.info/nl

Urgente situatie in Uganda omtrent
strengeRE covid lockdown. 
Terwijl wij weer genieten van wat er mag, moet de Ugandese bevolking

zich afvragen hoe ze door deze versterkte lock-down heen kunnen komen.

Ons team in Uganda was juist weer ready om te gaan! Het Tjeko Club

programma liep goed en kinderen ontvingen spel en creatieve activiteiten

in hun eigen wijken! Ook het Tjeko LIVE basisschoolprorgramma was weer

begonnen, maar helaas kan dit niet langer doorgaan! De maatregelen in

Uganda zijn nog strenger geworden. Dit betekent slecht nieuws voor ons

team. Naast dat de scholen komende maand gesloten zijn, mag er ook

niet gereisd worden tussen wijken, dus geen Tjeko CLUBS meer… voor nu!
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Heel veel tjeko live! 
Aangezien de scholen nog niet open zijn, onstaan er wel

heel veel mogelijkheden voor Tjeko live in organisaties en

stichtingen! Sinds november lopen de aanvragen binnen 

en dat is natuurlijk heel tof! 

December

2022 HERE WE COME!

WIL JIJ MEEBOUWEN AAN de toekomst van de kinderen in Uganda?
DONEER DAN EEN EINDJAARSGIFT VAN €10 voor 10 jaar Tjeko! 

 
EEN ANDER BEDRAG OP JE HART? GA DAN NAAR: https://tjeko.info/nl/doneer-nu/ 

 
BEDANKT VOOR JOUW STEUN!

 
'Omdat elk kind een kindertijd zou moeten hebben!'

MEEBOUWEN?!


