
 
 

                                         Nieuwsbrief 
                                                                                                                     mei 2015 
 
 
 
 
 
 

 

Contact: Sj. Spil   Zuidermeerweg 71          E-mail: stichtinguganda@planet.nl 

1652 CV  Zuidermeer   tel. 0229-561484       Website: www.stichtinguganda.nl 

      Bankrekeningnummer: NL45 RABO 0148 5151 69  

Beste vrienden van pater Kees Spil, 
 
Met deze nieuwsbrief willen wij u op de 
hoogte houden van de activiteiten van de 
stichting en de ontwikkelingen in Uganda. 
Hopelijk vindt u het leuk om over de 
verschillende onderwerpen te lezen.  
 

Nieuwe lay-out  
 

Het is u ongetwijfeld opgevallen: de 
nieuwsbrief heeft een nieuwe lay-out. De 
oude opmaak was in gebruik vanaf de 
allereerste rondschrijfbrief en is sindsdien niet 
meer gewijzigd. Hoogste tijd dus om met een 
nieuwe stijl te komen. Ik hoop dat u niet al te 
zeer geschrokken bent en dat u het nieuwe 
formaat kunt waarderen. 
Dit is overigens niet de laatste wijziging: ook 
onze website is niet meer van deze tijd en zal 
binnenkort een grote verandering ondergaan. 
 

Sint Claret VTI Kiyunga  
 

Het schooljaar begint in Uganda in februari 
en eindigt in november. Van de activiteiten 
tijdens het schooljaar 2014 heeft de stichting 
een verslag gekregen van fr. Sebastian, de 
directeur van de VTI (de lokale technische 
school). Onderstaand de belangrijkste punten 
die mede door uw bijdrage zijn gerealiseerd. 
 

 Het allerbelangrijkste is dat er elektriciteit 
is aangelegd, zodat de leerkrachten ’s 
avonds niet meer in het donker zitten en  
ze hun lesvoorbereidingen op  een goede 
manier thuis kunnen doen. 
 

 
 
 
 

 De woningen voor de leerkrachten zijn 
verbeterd. Iedere woning heeft nu een 
deur, een verbeterde vloer en een 
veranda met een netconstructie voor de 
veiligheid. 

 Via berichten op de radio, het verspreiden 
van brochures en het bezoeken van 
andere parochies en dorpen met 
leerkrachten en studenten heeft men aan 
PR gedaan voor de VTI in Kiyunga. 

 Er zijn tekstboeken gekocht, die in eerste 
instantie voor de leerkrachten zijn, maar 
later ook door de leerlingen kunnen 
worden gebruikt. 

 Ook zijn er gereedschappen gekocht voor 
de docenten en de leerlingen om te 
gebruiken tijdens de praktijklessen. 

 Tien leerlingen hebben afgelopen 
schooljaar een gedeeltelijke beurs 
gekregen om hen te steunen in het 
betalen van de schoolgelden. 

 Er zijn drie zonnepanelen gekocht en 
accu’s om het kantoor, enkele klaslokalen 
en de slaapzaal te voorzien van zonne-
energie. 

 De lerarenkamer is iets verkleind en nu 
zijn er ook twee kantoren bij gekomen 
voor het administratiepersoneel. 

 Voor de nieuwe afdeling “hair dressing” 
zijn de noodzakelijke materialen 
aangeschaft. 
 

 
 
De examenresultaten van afgelopen 
schooljaar zijn nog niet binnen. Wij hopen 
natuurlijk dat door het harde werken van fr. 
Sebastian en zijn leerkrachten veel leerlingen 
een diploma hebben gehaald en hierna een 
baan kunnen vinden om zo in hun eigen 
levensonderhoud te kunnen voorzien.  
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Werkbezoek aan Uganda  
 

De Stichting wil zich in Uganda nog meer 
laten zien. In 2013 heeft Colinda een 
werkbezoek gebracht aan Buswale en 
Kiyunga en in 2014 zijn Colinda en Vronie 
daar samen geweest. Op onze website kunt u 
daar nog een prachtig verslag van lezen.  
In september van dit jaar gaan Carolien en 
haar oom Sjaak op werkbezoek. Zij gaan de 
projecten van Bucapido in Buswale en 
omgeving bezoeken én de meisjesschool en 
de technische school in Kiyunga. 
 
Onze aanwezigheid daar toont onze 
betrokkenheid. En we zien dat het de mensen 
in Uganda motiveert, ze willen nog beter en 
harder aan de slag om hun project te doen 
slagen. Via onze website zullen we u op de 
hoogte houden van het verloop van het 
bezoek. 
En eigenlijk overbodig te vermelden, maar 
toch: alle kosten van het werkbezoek worden 
door Sjaak en Carolien zelf gedragen. 
 

Chosen Gospel Choir 
  

Zaterdag 31 oktober 2015, staat de 
Zuidermeer in het teken van de Black Gospel! 
Dan namelijk komt op uitnodiging van de 
stichting het Chosen Gospel Choir naar de 
Zuidermeer. 
 
Het Chosen Gospel Choir is een semi-
professioneel koor, het wisselt vrolijke 
nummers af met gevoelige ballads. Het koor 
staat garant voor een geweldige muzikale 
avond waarbij iedereen geraakt wordt door 
het enthousiasme van het koor met de 
vocalisten. Op het podium spat de energie er 
werkelijk van af. 
 
Chosen Gospel Choir staat onder muzikale 
leiding van Vladimir Pairel die zijn sporen in 
de muziek ruimschoots heeft verdiend. Als 1e 
altviolist heeft hij in het Amsterdams 
Promenade Orkest  gespeeld. Hij werkte als 
componist/arrangeur samen met Trijntje 
Oosterhuis en Total Touch. 
 
Optredens van het koor kenmerken zich door 
muzikale en vocale kwaliteiten en een 
enorme dosis energie. Daar is ook Roel van 
Velzen van overtuigd. Hij schakelde Chosen 
Gospel Choir meerdere malen in om zijn 
backing vocals te doen. Tijdens de Vrienden 
van Amstel (2010), de Eddy Christiani Award 

(2011) en Koningsdag op het Museumplein 
(2013) bijvoorbeeld. 
Maar dat is niet alles. Tijdens de bruiloft van 
Xander de Buisonjé (2010) verzorgde 
Chosen Gospel Choir een spetterend 
tuinoptreden en tijdens The Voice Of Holland 
(2010) ondersteunde het koor zangeres Joan 
Franka. In tv-show Beat The Best (2012) was 
Chosen Gospel Choir één van de 
muziekoptredens en tijdens de Top2000 Sing 
Along in Ahoy (2013) versterkte het koor 
nummers van Lee Towers en Van Velzen. 
 
Graag ontmoetten wij u, als vriend van de 
Stichting Uganda werkvoortzetting pater 
K.Spil, op deze enerverende avond. Tip: 
noteer deze datum alvast in uw agenda! 
  

Activiteiten van de stichting in 
2014 
 

Dan nog even over de Nederlandse 
activiteiten van de stichting en over de 
financiën. Natuurlijk waren daar weer de 
actieweek plus sponsorloop van de St. 
Bernadette school in Zuidermeer, de 
bemanning van een stempelpost tijdens de 
40 MM in Venhuizen, de door de Rabobank 
gesponsorde fietstocht, de actie ‘Een vissie 
voor de Missie’ in de Weere en de bijdragen 
van de jagersvereniging en de gemeente 
Koggenland. 
Extra in 2014 was de sponsorfietstocht van 
het Jongerenwerk Koggenland en een gift 
van het Jambokoor. En natuurlijk de 
voetbalpool naar aanleiding van het WK 
voetbal in Brazilië. 
Al deze acties plus uw donaties tezamen 
hebben geleid tot een bedrag van € 14.335,-  
aan inkomsten. Naar Uganda is € 22.600,- 
overgemaakt en aan kosten waren we € 232,- 
(bankkosten) kwijt. Héél, héél hartelijk 
bedankt voor al uw giften en donaties. Wij en 
onze vrienden in Uganda zijn er ontzettend 
blij mee! 
 
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   
NL45 RABO 0148.5151.69 van de Stichting 
Uganda. 
 
     

 N. Vriend, Voorzitter 
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