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“Het is heel raar om de mensen zo ineens achter te laten.” Helaas was dit wel nodig, want de grenzen 
gingen dicht. Amy de Jong vertelt over haar ervaringen in Uganda en haar plotselinge vertrek terug 
naar Nederland. 

Het was een best wel hele bizarre tijd daar, in eerste instantie was ik me er nog 
niet zo van bewust dat de dingen in Nederland zo snel veranderden en waar ik 

was, er nog geen corona was. 

Terwijl in Nederland de coronacrisis steeds meer opspeelde, was in Uganda nog geen besmetting 
geteld. “Het was een best wel hele bizarre tijd daar, in eerste instantie was ik me er nog niet zo van 
bewust dat de dingen in Nederland zo snel veranderden en waar ik was, er nog geen corona was.”  
Amy was net twee dagen bezig met een cursus toen ze met een vriendin sprak die haar aanraadde na 
te denken over haar verdere verblijf in Uganda nu de situatie rondom corona steeds spannender 
werd. “In eerste instantie dacht ik; laat ik maar die cursus afmaken, dan kom ik erna wel terug.” Maar 
nadat haar vriendin haar op het hart drukte er goed over na te denken, is Amy toch naar de KLM 
office gegaan in Kampala. “Ik heb gevraagd of er überhaupt nog vluchten zouden gaan en toen heb ik 
op woensdag de vlucht voor maandag kunnen boeken.” Helaas liep het anders dan gedacht. Op 
zaterdagavond kreeg Amy te horen dat de president vanaf zondag de grenzen zou sluiten. Hierdoor 
zou ze niet de vlucht van maandag kunnen nemen. 

 

In eerste instantie dacht ik; laat ik maar die cursus afmaken, dan kom ik erna wel 
terug. 

 “Inmiddels had ik de situatie ook doorgegeven in mijn Nederlandse gebedsapp. Dat zijn mensen die 
ervoor kiezen om mee te bidden als er gebed nodig is.” Er is zondag ook tijdens de kerkdienst 



gebeden voor Amy. “Ik denk dat één of twee uur nadat de dienst was afgelopen, ik bericht kreeg van 
de Nederlandse Ambassade dat de vlucht van maandagavond toch door zou gaan.” 

 

“Ik heb nog dagelijks contact met hele goede vrienden en familie daar. Het is heel raar om de 
mensen zo ineens achter te laten.” In Uganda is inmiddels ook corona geconstateerd en bevindt het 
land zich in een complete lockdown. Vanwege het snelle handelen van de president, bleven de 
besmettingen beperkt. “Dat hebben ze echt heel goed gedaan. Dat vind ik ook echt een zegen, want 
Afrika heeft natuurlijk niet zo’n goede gezondheidszorg en hele grote sloppenwijken waar mensen 
heel dicht op elkaar leven. De mensen in de sloppenwijken hebben geen toegang tot basisbehoeftes 
en drinkwater, dus ik hield echt mijn hart vast.” 

 

De mensen in de sloppenwijken hebben geen toegang tot basisbehoeftes en 
drinkwater, dus ik hield echt mijn hart vast. 

Amy kijkt met gemengde gevoelens naar de situatie in Uganda. “De coronasituatie daar is best goed 
qua besmettingen, maar tegelijkertijd kunnen de mensen vanwege de lockdown geen inkomen 
genereren, dus niet werken. Voor heel veel mensen betekent hun dagelijks salaris ook hun dagelijks 
eten. Dus als ze geen dagelijks salaris verdienen, hebben ze ook niet dagelijks eten.” 



Voor heel veel mensen betekent hun dagelijks salaris ook hun dagelijks eten. Dus 
als ze geen dagelijks salaris verdienen, hebben ze ook niet dagelijks eten. 

Op de vraag over haar toekomstbeeld is Amy duidelijk. In Hardinxveld werkt ze nu mee met het 
videoteam van de kerk. “Daar ben ik heel blij mee, dat ik de gemeente zo mag dienen.” 
“Tegelijkertijd hoop ik mijn werk in de gehandicaptenzorg weer op te pakken.” Daarnaast is ze bezig 
met voorbereidingen voor haar terugkeer naar Uganda. “Gelukkig kunnen we ook gewoon 
videogesprekken houden met zendingsorganisaties, het thuisfrontteam en kerken. En dan hoop ik 
heel erg om eind dit jaar of begin volgend jaar voor langere termijn te vertrekken naar Uganda.” 

 

Ze weet al duidelijk wat ze wil gaan doen als ze terug is in Uganda. “Wat mijn werk voor de toekomst 
zal zijn daar, is werken met kinderen met een beperking en hun families. Kinderen met een beperking 
worden daar nog heel erg verstoten. Er is ook heel veel tovenarij. Dit zorgt ervoor dat kinderen daar 
eigenlijk niet geaccepteerd worden en niet echt meedraaien in de samenleving.” 

Wat mijn werk voor de toekomst zal zijn daar, is werken met kinderen met een 
beperking en hun families. 

Ze sluit ons gesprek af met een citaat van Corrie ten Boom. “We hoeven niet bang te zijn om de 
onbekende toekomst in handen van de bekende God te leggen. ” God is erbij: in Hardinxveld, Uganda 
en waar we ook zullen gaan. 

 


