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Beste vrienden van Pater Kees Spil, 

 

Zo vlak voor de kerst willen wij u op de 

hoogte houden van de activiteiten van de 

stichting en de ontwikkelingen in Uganda.  

 

Meisjesschool Kiyunga  
 

In Uganda is de periode van de 

schoolexamens net afgesloten en de vakantie  

begonnen. De scholen zijn van 30 november 

2015 tot en met 22 februari 2016 dicht. De 

komende presidentsverkiezingen zorgen 

ervoor dat de scholen later zullen beginnen 

dan normaal. 

Sister Celine geeft leiding aan Our Lady’s 

Senior Secondary School, een meisjesschool 

voor voortgezet onderwijs. Sister Celine heeft 

haar eerste jaar als leidinggevende op deze 

meisjesschool volbracht en schrijft dat het fijn 

is dat ze nu wat rust kan nemen. Ze is 

tevreden over afgelopen jaar. Expliciet noemt 

ze het harde werken van haar leerlingen voor 

de examens. Serieus en met toewijding 

hebben de meisjes zich hierop voorbereid. 

Nu is het wachten op de examenuitslagen. 

Afgelopen schooljaar heeft sister Celine zich 

ingezet voor de aanschaf en installatie van 

zonnepanelen. Wij hebben de meisjesschool 

hierin ondersteund. Zonne-energie is een 

zinvol alternatief voor de reguliere 

energievoorziening. In Uganda is namelijk 

vaak stroomuitval. De zonnepanelen gaan 

voorzien in het licht van de klaslokalen en de 

slaapzalen. 

Het aantal leerlingen in 2014 was 151 en dit 

jaar is dat 145. 

 

Technische school Kiyunga  

 

Father Sebastian geeft leiding aan het St. 

Claret Vocational Training Institute in 

Kiyunga. Deze technische school verzorgt 

een opleiding in de richtingen loodgieten, 

houtbewerking, haarknippen, bouw en 

kleding maken. 

In januari en februari 2016 gaat fr. Sebastian,  

samen met enkele docenten van de 

technische school, weer langs de dorpen in 

de omgeving om reclame te maken. Hun 

wens is om het aantal studenten ieder jaar 

iets te laten groeien. 

Het aantal leerlingen in 2014 was 66 

(waarvan 31 meisjes) en dit jaar is dat 73. 

Verder is afgelopen schooljaar weer veel 

gebeurd. Met de steun van een andere 

organisatie is een slaapzaal gebouwd voor de 

studentes van de technische school. Met 

onze steun zijn 10 naaimachines gekocht, 

wordt een elektrotechniekafdeling opgezet, 

zijn gereedschappen en materialen voor de 

loodgieters-, houtbewerkings- en naaiafdeling 

aangeschaft en krijgen 20 arme maar 

gemotiveerde studenten een gedeeltelijke 

studiebeurs om hen te ondersteunen in het 

voldoen van de schoolgelden. Ook steunen 

wij de bouw van een nieuwe keuken omdat 

de huidige bij zware regen onder water loopt 

en er geen ruimte is om voorraad op te slaan. 

 

Er is dus veel gedaan, maar er blijft ook nog 

ontzettend veel te wensen en te doen. 

 

Buswale 

 

Het soft-development project vindt 

momenteel plaats in acht dorpen van de 

parochie Buswale. Hieronder bevinden zich 

vier nieuwe groepen: Mukorobu, Kitondha, 

Bidimo en Lwangosia. Mukorobu is een 

jeugdgroep. Onder de nieuwe groepen zijn 

duizend bananenplanten verdeeld en er 

werden voorbeeldtuinen aangelegd. In de 

begeleiding is aandacht besteed aan de 

samenwerking en dragen van de 

verantwoordelijkheid binnen de groep. 
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In sommige dorpen zijn de geadviseerde 

methoden niet goed toegepast. De 

deelnemers zullen opnieuw worden begeleid. 

Daarnaast heeft de parochie Buswale flink te 

lijden gehad onder een extreem lange hitte- 

en droogteperiode. Het simpele druppel-

water irrigatiesysteem was niet altijd 

voldoende om het verdrogen van de planten 

op de akkers te voorkomen. 

Een van de aanbevelingen van onze 

projectcoördinator Paul Bateeze is dan ook 

dat de coördinerende Bucapido-organisatie in 

Buswale gaat nadenken over een betere 

irrigatiemethode. De verwachting is namelijk 

dat langdurige droogteperiodes in de 

toekomst vaker gaan voorkomen. 

Andere deelnemende dorpen waren ondanks 

de droogte wel succesvol. Daar was een 

aantal boeren dankzij de geografische ligging 

(minder droog) gelukkig wel in staat bananen 

te oogsten. 

 

Buswale ligt zeer afgelegen en is in het 

regenseizoen nagenoeg onbereikbaar. De 

dichtstbijzijnde stad, Jinja, is met de auto nog 

steeds een kleine twee uur rijden. Om de 

rapporten en de projectvoorstellen te 

bespreken met Paul Bateeze en om ze te 

versturen moet er een brommer worden 

gehuurd. Naast dat er veel tijd mee verloren 

gaat zijn dit ook flinke onkosten. 

De digitale infrastructuur zoals wij die kennen 

is ook in Uganda aanwezig. De mobiele 

telefoon is daar geen uitzondering meer. 

Korte mededelingen of vragen kunnen via de 

telefoon. Voor het versturen van documenten 

is de telefoon onhandig, daarvoor heb je 

internet nodig. Daarom heeft Bucapido sinds 

kort een laptop met internetverbinding. 

Communiceren met Paul Bateeze in Jinja en 

met onze stichting wordt hierdoor een stuk 

eenvoudiger. Tevens worden hiermee de 

huur van een brommer en het benzinegeld 

uitgespaard. 

 
 
 
 

Werkbezoek aan Uganda  
 

Helaas is het geplande werkbezoek van 

Sjaak Spil en Carolien Ursem-Spil afgelopen 

zomer niet door gegaan. Bij Carolien 

openbaarde zich een ernstige ziekte en zij 

heeft al haar energie nodig om er bovenop te 

komen. Het bestuur van Stichting Uganda 

leeft heel erg mee en hoopt van ganser harte 

dat zij erin slaagt haar ziekte te overwinnen. 

 

Chosen Gospel Choir 
  

Op zaterdag 31 oktober 2015 was daar dan 

het optreden van het Chosen Gospel Choir in 

de Zuidermeer. Na een aanloop van meer 

dan een jaar konden we eindelijk genieten 

van een spetterende muzikale uitvoering. De 

twaalf vrouwen en zes mannen hebben onder 

leiding van dirigent Vladimir Pairel een 

schitterend optreden verzorgd. Ruim 

tweehonderd betalende bezoekers plus 

sponsoren hebben ervoor gezorgd dat na 

aftrek van de kosten zo’n 3.000 euro overblijft 

voor de stichting, voorwaar een fantastisch 

resultaat. 

Ook veel dank zijn wij verschuldigd aan het 

dorpshuis en haar medewerkers zonder wie 

dit allemaal niet mogelijk was geweest. 

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 Stichting Uganda 

Zuidermeer. 

Met plezier en vol verwachting kijken wij uit 

naar het nieuwe jaar, hopelijk geldt voor u 

hetzelfde. Rest mij nog u een zalig kerstfeest 

en een gelukkig nieuwjaar toe te wensen. 

     
Nico Vriend, 
Voorzitter Stichting Uganda 
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