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Bezoek aan Kiyunga en Buswale (Colinda Welboren) 
 
Al enkele jaren ben ik bestuurslid van de Stichting Uganda Werkvoortzetting pater Kees Spil. Het is 
interessant om van dichtbij betrokken te zijn bij de verschillende projecten, maar het gaat pas echt leven 
als je in Uganda bent geweest. 
Afgelopen zomer was het zover. In de maand juli ben ik samen met Ate Zijlstra naar Uganda geweest. Ate 
was al meerdere keren naar Kiyunga geweest om de VTI te bezoeken dus voor hem was het bekend 
terrein. Voor mij was alles nieuw en heel intensief. Iedereen wil je spreken, heeft vragen en wil je van alles 
laten zien. 
De technische school (the VTI) in Kiyunga was interessant. Goed om de leerkrachten te ontmoeten en de 
studenten. De meisjesschool (Our Lady’s Secondary School) ook in Kiyunga, wordt geleid door zuster 
Prima en twee andere zusters. Deze vrouwen leiden de school met strakke hand en hebben als doel het 
onderwijs en dus de toekomst van meisjes te verbeteren.  
De projecten in Buswale waren hartveroverend. Het was geweldig om verschillende lokale groepen te 
ontmoeten en te horen en te zien waar zij aan wilden werken en wat zij allemaal al tot stand hadden 
gebracht. Gillend van enthousiasme werden we door de vrouwen onthaald en soms werd er gelijk een lied 
en dans ingezet. Als het lukte dan danste ik met hen mee. Zij vonden dat fantastisch en ik ook. Natuurlijk 
heb ik ook wel eens gedacht: “Gaan we nou weer een hele dag geitenhokken bekijken?” maar de 
ontmoeting met de groepsleden maakte het meer dan waardevol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo gastvrij als wij werden ontvangen! De stoelen stonden klaar, trots om te laten zien wat het project hen 
had opgeleverd. Zoals de voorbeeldtuin waarin bananenbomen op een goede wijze geplant waren in een 
kuil met een irrigatiesysteem met plastic flessen en schaduw voor de wortels door maisbladeren. Het idee 
is dat ieder groepslid uiteindelijk jonge planten meeneemt uit de voorbeeldtuin om zijn eigen plantage op te 
bouwen. De verhoogde geitenhokken was ook een project van een lokale groep. Zij vingen de mest op om 
weer te gebruiken op het land. En de geiten bevuilden niet langer het hele compound. De vervolgstap is 
het kruisen van de lokale geit met een grote, verbeterd type geit zodat de vlees- en melkproductie stijgen. 
Dit zijn maar twee voorbeelden. Er zit een veel groter idee achter deze lokale groepen. Het idee is om 
sterker te worden door samen te werken, samen meer te kunnen produceren en samen als groep in de 
toekomst ook te kunnen verkopen. 
 
Mijn reis samen met Ate was meer dan de moeite waard. Het heeft mij energie gegeven om mijn werk voor 
de stichting te vervolgen.   
 

Activiteiten van de stichting in 2012 (vorig jaar) 
 
De stichting heeft in 2012 weer bijdragen ontvangen uit diverse acties en vele individuele giften. Het saldo 
van alle ontvangen bedragen kwam daarmee uit op 15.800 euro. Naar Uganda is 22.000 euro 
overgemaakt, terwijl we 252 euro aan kosten kwijt waren (24 euro contributie Kamer van Koophandel en 
228 euro bankkosten).  
 
Ten slotte wil ik u bedanken voor de steun die we al jaren van u mogen ontvangen. Mocht u na het lezen 
van deze brief een geldelijke bijdrage overwegen, dan graag overmaken op bankrekeningnummer  
14.85.15.169 van de Stichting Uganda. 
     N. Vriend, Voorzitter 


