
JANET SEGAWA jest 

mamą trojga dzieci. Na 

utrzymanie rodziny 

zarabia pracując w 

stołówce. Teraz jednak 

wszystkie stołówki są 

zamknięte z powodu 

kwarantanny i Janet nie ma źródła dochodu.  

AKOTI KELLEN ma 

pięcioro dzieci. Mąż ją 

zostawił. Kobieta była tak 

wdzięczna za jedzenie, 

które jej podarowaliśmy, 

że upadła na kolana, 

dziękując. 

NAKAFERO JANET ma 34 lata i pięcioro dzieci. 

Pewnego dnia jej mąż zniknął i została sama z 

dziećmi. Jej najstarszy syn robi półki i w ten sposób 

zarabia na utrzymanie całej rodziny. Żadne z dzieci 

nie chodzi do szkoły ze względu na opłaty szkolne. 

KEMBAGA NEOLINE ma 

39 lat i sześcioro dzieci – 

wszystkie chodzą do 

szkoły, ale w związku z 

kwarantanną Neoline nie 

będzie miała pieniędzy 

na opłacenie kolejnego semestru. 

KANGABE VASTINA samotnie 

wychowuje troje dzieci. Na 

utrzymanie rodziny zarabia, 

pracując w hotelu. Od 

początku kwarantanny hotele 

są zamknięte, więc Vastina 

nie może pracować, a - co za tym idzie – nie dostaje 

żadnych pieniędzy. 

MASEKA JAMES ma 28 lat i 

troje dzieci. Pracuje przy 

budowie dróg, ale nie jest 

to stała praca. Teraz, z 

powodu pandemii, w ogóle 

nie może pracować. Dzieci 

nie chodzą do szkoły, bo 

rodziców nie stać na 

czesne i pozostałe opłaty 

szkolne. 

MUHWEZI ALEX jest kierowcą 

taksówki motorowej – w ten 

sposób utrzymuje rodzinę. 

Od początku kwarantanny, 

zakazem wydanym przez 

prezydenta Ugandy, nie może 

pracować. Był bardzo 

szczęśliwy, kiedy otrzymał 

paczkę żywnościową. 

KIRUNGI DOREEN ma 38 

lat i czworo dzieci. Jej 

mąż jest pijakiem, który 

nigdy nie dbał o rodzinę. 

Wszystko spoczywa więc 

na barkach Doreen. 

KIIZA ZIADI ma 

dziewięcioro dzieci. 

Żadne nie chodzi do 

szkoły. Rodzina jest w 

ekstremalnie trudnej 

sytuacji. 

CHRISTINE MUSEMENTA 

ma 25 lat i zarabia na 

życie, zaplatając włosy. W 

czasie kwarantanny nie 

ma możliwości pracować. 

Skończyły jej się pieniądze 

i zapasy jedzenia. Od 

dwóch przed naszą wizytą 

nic nie jadła. 



Mąż KOMUHINDO SHAMIM 

jest mechanikiem, ale w 

czasie kwarantanny nie 

może pracować. Stracili 

więc jedyne źródło 

dochodu. Mieszkają w 

wynajmowanym domku. Od 

dwu miesięcy nie płacą 

czynszu i cała rodzina, łącznie z dziećmi, je tylko 

mąkę z kasawy. 

Rodzina PRUDENCE MUSABE  

składa się z czterech osób: 

rodziców i dwojga dzieci. Tata 

jest kierowcą boda-boda 

(taksówka motorowa) – od 

dwóch miesięcy nie może 

pracować i cała rodzina nie ma 

pieniędzy. Kiedy dotarliśmy do nich, w domu był 

tylko chłopiec, bo rodzice poszli do wioski żebrać o 

jedzenie – od dwóch dni nic nie jedli. 

BIRRA MACKLINE ma 25 lat i 

dwoje dzieci. 

 

 

 

MUWONGO NEVERLESS ma 35 

lat i czworo dzieci. Mąż pracuje 

jako dozorca w szkole.  

 

 

 

TUMUSIIME JANET ma 30 

lat i trójkę dzieci. Sprzedaje 

używane ubrania. Teraz nie 

może pracować, gdyż 

wszystkie sklepy oprócz 

sklepów z żywnością zostały 

zamknięte ze względu na 

pandemię koronawirusa. 

KANYUNYUZI ANNET 

pracuje jako kelnerka w 

hotelu, a jej mąż jest 

mechanikiem – oboje nie 

mają możliwości 

pracować, a więc nic nie 

zarabiają odkąd 

prezydent wprowadził 

obostrzenia związane z 

koronawirusem. Annet ma dwoje dzieci. 

MUHINDO GORRET ma 

czworo dzieci. Na 

utrzymanie rodziny pracuje 

jej mąż – jest 

budowlańcem. Podczas 

kwarantanny wszystkie 

budowy są wstrzymane, 

więc rodzina nie ma 

żadnego źródła dochodu 

od dwóch miesięcy. 

IREEN NYAKATO ma 34 lata 

i pięcioro dzieci. Mąż 

pracuje na utrzymanie 

rodziny – prowadzi własny 

mały biznes. W czasie 

kwarantanny wszystkie tego 

rodzaju biznesy zostały 

przez prezydenta 

zamknięte, a tym samym rodzina została odcięta od 

jakiegokolwiek dochodu. 

KABUGHO 

STELLA ma 42 

lata i ośmioro 

dzieci. 

Czworo z nich 

nie chodzi do 

szkoły z braku 

pieniędzy na 

czesne. Mąż Stelli jest budowlańcem, ale z powodu 

koronawirusa nie może pracować, bo wszystkie 

budowy wstrzymano. Nie mają swojego domu – 

wynajmują i muszą płacić czynsz, a w tej chwili nie 

mają z czego. 



TUHAISE JOVIA ma 39 

lat i pięcioro dzieci, 

które chodzą do szkoły. 

Przed kwarantanną 

Jovia sprzedawała 

używane ubrania, a jej 

mąż pracował jako 

mechanik. Teraz, 

niestety, żadne z nich 

nie może pracować i 

rodzina nie ma żadnych dochodów. 

KUNIHIRA GORRET ma 40 lat i 

czworo dzieci. Jest krawcową, a 

jej mąż sprzedaje kalendarze. 

Kiedy dotarliśmy do ich domu, 

zastaliśmy tylko 10-letnią córkę, 

Himeridę Kembabazi. 

 

NSUGWA AMINA opiekuje 

się siedmiorgiem dzieci. 

Zarabia, sprzedając 

używaną odzież. Od dwóch 

miesięcy jest odcięta od 

źródła dochodu przez zakaz 

handlu, który wydał 

prezydent Ugandy w 

związku z pandemią 

koronawirusa. 

NATUGONZA PHIONAH jest 

wdową. Ma troje dzieci i 

troje wnucząt. Pracuje jako 

woźna w kościele. W 

związku z zamknięciem 

kościołów w czasie 

kwarantanny, Phionah nie 

może pracować i zarabiać. 

Pan BWAMBALE NEHEMIAH 

ma pięcioro dzieci. Pracuje w 

polu, a jego żona sprzedaje 

warzywa, które uprawiają. W 

czasie kwarantanny targi są 

nieczynne, rodzina straciła 

więc możliwość zarabiania jakichkolwiek pieniędzy. 

KAHYANA LAZERI ma 40 lat i 

dwoje dzieci. Powódź zalała jej 

cały ogródek, który uprawiała. 

Rodzinę utrzymuje ze 

sprzedaży ryb. 

 

Pan WAFULA JOSEPH i jego 

żona stracili dom w powodzi. W 

chwili obecnej mieszkają w 

jednym z mieszkań dla 

pracowników szpitala, ale jest 

to tymczasowe rozwiązanie. 

 

ISMAIL TUHAISE ma 30 lat. Nie 

mógł uwierzyć, że chrześcijanie 

troszczą się również o 

muzułmanów i dają im 

jedzenie, kiedy ci są głodni. 

 

 

KOMUGISHA CELIDION i 

MBABAZI SHAROON są 

koleżankami, które uczą się, 

żeby zostać fryzjerkami. 

Kwarantanna zastała je w 

mieście, w którym się uczą – w 

wynajmowanym pokoju, bez 

środków do życia. 

To czworo dzieci pani 

KABATUSI LAMURATI, 

której nie zastaliśmy w 

domu, bo poszła błagać 

ludzi o jedzenie. Cała 

rodzina od miesiąca je 

jeden posiłek dziennie. 

 

 



Pastor KATEMBO ENOS przyjął 

do swojego domu 30 

powodzian. Bardzo dziękuje 

Polakom za jedzenie i wsparcie, 

bo jest im teraz bardzo 

potrzebne.  

 

 

Te dzieciaki zaczepiły nas, 

prosząc o jedzenie. 

Powiedziały, że ich ojciec 

uciekł, a mama poszła 

żebrać, bo nie mają już nic. 

 

 

Ta pani kupiła pączka 

dla siebie i dziecka. 

Miała zamiar go zjeść i 

iść spać. Od kilku dni 

kupowała jednego 

pączka za 50 groszy, 

którego jadła raz 

dziennie z córeczką – 

tylko na to było ją stać. 

 

KYOMUGISHA 

CAROLINE jest mamą 

czworga dzieci. Przed 

kwarantanną każdego 

ranka sprzedawała na 

ulicy katogo 

(tradycyjne danie 

śniadaniowe w 

Ugandzie, składające 

się z bananów matooke 

i sosu), ale teraz taka działalność jest zabroniona i 

Caroline nie może zarabiać. Jedzą raz dziennie, 

najczęściej dzięki pomocy sąsiadów. Mąż pracuje 

na budowach w mieście i kwarantanna właśnie tam 

go zastała – z daleka od domu. 

AGONZIBWA PETER ma 40 lat i siedmioro dzieci. 

Pracuje jako ktoś pobierający opłaty i otwierający 

drzwi przy podróży taksówkami. Zarabia bardzo 

mało. Transport tego typu jest podczas 

kwarantanny zabroniony, więc Peter od końca 

marca nie dostaje żadnych pieniędzy. Sytuacja 

rodziny jest bardzo trudna. W powodzi stracili dom, 

nie mają co jeść. 

Ci ludzie od kilku dni nic 

nie jedli. Byli 

przeszczęśliwi, że Bóg się o 

nich zatroszczył przez 

nieznajomych. 

 


