
 
 

 

 

 

Zuidermeer, december 2011 
 
Beste vrienden van pater Kees Spil, 
 
Hoewel we bezig zijn aan de laatste donkere dagen voor Kerst, wil de winter niet echt vlotten. Met veel 
wind en regen lijkt het eerder herfst. Met temperaturen boven normaal, ziet het er niet naar uit dat het dit 
jaar een witte Kerst zal worden. 
  
Gisteren werd mijn aandacht getrokken door de volgende krantenkop: ‘Wat Afrika kan leren van Aziatische 
tijgers’. Kort samengevat kwam het erop neer dat de landen met een spectaculaire economische groei in 
Zuidoost-Azië de afgelopen decennia veel aandacht hebben besteed aan de landbouw. Investeringen in 
wegen, elektriciteit, scholen en gezondheidszorg op het platteland joegen de economische groei aan, 
waardoor particulieren vertrouwen kregen en gingen investeren in arbeidsintensieve industrieën voor de 
export: kleding, schoenen en elektronica. Dankzij een ontwikkelingsstrategie ten gunste van het platteland 
en de armen, bleef de economie groeien. 
 
Dit artikel bevestigt de visie van de Stichting Uganda op hoe de parochies Buswale en Kiyunga te helpen 
met hun ontwikkeling. Door de ons toevertrouwde middelen met name in te zetten op onderwijs en 
gezondheidszorg, dragen we bij aan het in gang zetten van een proces dat de streek welvaart zal brengen. 
 
Een project dat direct voortkomt uit deze visie is natuurlijk de ontwikkeling van de technisch school in 
Kiyunga. Dit jaar is flink geïnvesteerd in een werkplaats waar praktijkonderwijs wordt gegeven in het 
maken van kleding, houtbewerking en loodgieterwerk. De commissie van het Ministerie van Onderwijs, die 
de school heeft bezocht was zeer tevreden. Met name de ventilatie, de verlichting en de temperatuur van 
de werkplaats werden geroemd. Bij het ontwerp van Ate Zijlstra, onze vriend uit Friesland, waren dit juist 
de uitgangspunten en we zijn blij dat dit zo goed is gelukt. De commissie heeft mondeling de erkenning 
van de school toegezegd, hetgeen betekent dat volgende jaar hier de examens kunnen worden gehouden. 
Nu gebeurt dat nog in Kamuli, hetgeen veel stress en extra kosten met zich mee brengt.  
 
      

    
Afdeling houtbewerking      Naai afdeling 

 
Natuurlijk zijn we er nog lang niet, de problemen zijn talrijk. De mensen zijn arm, ze hebben vaak moeite 
het toch al niet hoge schoolgeld op te brengen. De kwaliteit van de opleidingen moet omhoog, maar dat 
kan alleen met goede leraren en veel praktijkonderricht en dát betekent investeren in leerkrachten, 



 

Voorzitter: Ing. N. Vriend, tel. 0299 - 68 5099 Bankrekeningnummer 14.85.15.169  
Zuiderweg 21A  1461 GB  Zuidoostbeemster Rabobank Midden-Westfriesland    
Penningmeester Sj. Spil, tel. 0229 - 56 1484    
Zuidermeerweg 71  1652 CV  Zuidermeer Website: www.stichtinguganda.nl 

gereedschappen en materialen. Als oplossing denken we een beroep te doen op organisaties zoals Gered 
Gereedschap. Ook zijn wij op zoek naar vakmensen, die graag een rol willen spelen bij de opbouw en een 
verblijf in Afrika voor korte en/of langere tijd wel zien zitten. Een training geven tijdens je vakantie of na je 
actieve werkzame leven; als je dat ziet zitten, neem dan alsjeblieft contact op met het bestuur van de 
Stichting Uganda. 
 
Tot zover Kiyunga, over naar Buswale. Daar hebben we deze zomer een doorstart gemaakt met het soft 
development programma. Hierbij gaan lokaal getrainde ontwikkelingsmedewerkers de dorpen in en 
verzorgen voorlichting op het gebied van duurzame landbouw, hygiëne en sanitaire voorzieningen. Het zijn 
in onze ogen simpele instructies, maar toch bijzonder effectief: hoe - voor het wassen van de handen na 
toiletgebruik - een jerrycan op te hangen en te bedienen via een voetpedaal aan een touwtje, hoe een 
simpele douche in te richten en hoe het eigen erf schoon te maken. Verder wordt ook uitgelegd welke 
gewassen voor eigen gebruik kunnen worden geteeld en hoe je dat het beste kan doen.  
 
Bijzonder hierbij is dat er een samenwerking op touw is gezet tussen ontwikkelingswerker Joseph 
Mangeni, de nieuwe parish priest Richard Kizito Okau en Paul Bateeze, het vroegere hoofd van het 
ontwikkelingsbureau van het bisdom Jinja. Wij werken al heel lang samen met Paul Bateeze en hebben 
hem in al die jaren leren kennen als zeer betrouwbaar. Wij verwachten veel van deze nieuwe manier van 
werken en zijn zeer benieuwd naar de komende rapportage vanuit Buswale. 
 
Dan de ontwikkelingen in Nederland. In tegenstelling tot voorgaande jaren, hebben we dit jaar geen 
herdenkingsviering gehouden. In plaats daarvan hebben we ‘Hart voor Uganda’ georganiseerd, een 
speciale middag gewijd aan Uganda en aan de projecten die de Stichting Uganda daar ondersteunt. Deze 
middag is succesvol verlopen, wij zijn er zeer tevreden over. 
 
  

            
Hart voor Uganda      Hart voor Uganda   

 
Verder kan ik melden dat er een wijziging in het bestuur van de Stichting Uganda aanstaande is. Na meer 
dan 20 jaar deel uitgemaakt te hebben van het bestuur, heeft Duw Konijn-Koomen aangegeven i.v.m. haar 
hoge leeftijd terug te treden. Wij zijn haar zeer erkentelijk voor alles wat ze voor de stichting en onze 
vrienden in Uganda heeft betekend. Duw, vanaf hier een welgemeend dank-je-wel voor de grote 
betrokkenheid en inzet die je al die jaren hebt getoond.  
 
Wij gaan het nieuwe jaar met optimisme en vertrouwen tegemoet. Rest mij nog om jullie allen een Zalig 
Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar te wensen en de hoop uit te spreken dat wij en onze vrienden in 
Uganda ook in 2012 op jullie steun mogen rekenen. Mocht je na lezen van deze brief een geldelijke 
bijdrage overwegen, dan graag overmaken op bankrekeningnummer 14.85.15.169, Stichting Uganda. 
 
Namens de Stichting Uganda Werkvoortzetting Pater Kees Spil, met een hartelijke groet,  
 
Nico Vriend, voorzitter 
 


