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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.  

Een verdrietige mededeling …  

 

Dit voorjaar is duidelijk geworden dat ons 

bestuurslid Carolien Ursem - Spil een 

gevecht met haar ziekte was aangegaan, dat 

zij niet kon winnen. Op 28 april 2016 is zij van 

ons heengegaan. 

Carolien was een warme, inspirerende en 

stimulerende vrouw, die keer op keer haar 

energie inzette voor de stichting. Ze was vol 

verlangen om de projecten in Uganda met 

eigen ogen te zien en om de mensen daar te 

ontmoeten. Helaas heeft dit bezoek aan 

Uganda op het laatste moment niet door 

kunnen gaan. We zullen haar kracht heel erg 

missen. 

Carolien, we zullen je nooit vergeten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buswale  
 

Bij het bestuderen van de rapporten over de 

eerste helft van dit jaar kwam naar voren dat 

er vanuit het Soft Development project ook 

een geit naar de paters was gegaan. De 

paters zijn ontwikkeld en leven niet in 

familieverband, voor hen is het project niet 

bedoeld. Waarom dan toch een geit geplaatst 

was onze vraag. Het verrassende antwoord, 

zie volgende alinea, gaf blijk van een goed 

inzicht van BUCAPIDO, het parochieel 

ontwikkelingscomité dat alle projecten  

coördineert en aanstuurt. Zij weet als geen 

ander op welke wijze je dorpsgenoten kan 

overtuigen en inspireren tot deelname aan dit 

project. 

 

De reden was de volgende. Een van de 

onderdelen van het Soft Development project 

is het huisvesten en verzorgen van geiten in 

stallen. Tot nu toe lopen veel geiten nog vrij 

rond, ze zijn daardoor vatbaarder voor ziekte 

en door de soms lange droogte is het moeilijk 

eten te vinden. De loslopende geiten hebben 

dan ook een matige conditie. Door geiten in 

een overdekt, verhoogd hok te zetten, zijn ze 

minder gevoelig voor ziekten die 

overgedragen worden door ongedierte. Ze 

staan uit de zon. Doordat ze gevoederd  en 

gedrenkt worden zijn ze in een veel betere 

conditie en geven meer melk. 

 

 

Op het erf van de kerk was al een goed 

geitenhok in de schaduw aanwezig. Dit 

terrein wordt de hele dag door bezocht door 

mensen uit de omgeving. ‘s Zondags komen 

zij naar de kerk. Op andere dagen komen ze 

voor vergaderingen of voor vragen aan de 

paters. Tijdens deze bezoeken kunnen ze 

met eigen ogen de voordelen zien van het op 

deze wijze verzorgen van geiten. BUCAPIDO 

hoopt ze zo te inspireren om dit thuis ook te 

doen. Het comité heeft ook door observaties 
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geleerd dat zien een betere wijze van 

kennisoverdracht is, dan luisteren tijdens 

theoretische cursussen. Daarom wordt 

tegenwoordig het accent meer gelegd op 

demonstraties. 

 

Zoals die van het telen van de passievrucht. 

Een vrucht die evenals bananen prima in het 

tropenklimaat gedijt. Ervaren telers van deze 

vruchten wordt gevraagd hun kennis te delen 

door middel van demonstraties en praktische 

training. ‘Onze mensen hebben meer tijd 

nodig om een geheel andere teelwijze te 

leren. Generaties lang hebben ze de oude 

methode gehanteerd, het kost tijd om dit te 

veranderen,’ zegt de woordvoerder van 

BUCAPIDO,  ‘we zullen daarom geduldig de 

verbeterde teelwijze keer op keer herhalen’. 

Stichtingsactiviteiten in 2015 
 

Dan 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 2015 was een bijdrage van Stg. 

Wereldwinkel uit De Goorn en de opbrengst 

van het door ons georganiseerde Black 

Gospelevenement. Ook mochten we 

meedelen in een legaat. 

 

Al deze acties plus uw donaties tezamen 

hebben geleid tot een bedrag van € 17.936  

aan inkomsten. Naar Uganda is € 21.631 

overgemaakt en aan kosten waren we € 133 

(bankkosten) kwijt. Héél, héél hartelijk 

bedankt voor al uw giften en donaties. Wij en 

onze vrienden in Uganda zijn er ontzettend 

blij mee! 

 

 

Nieuwe website 

Hoera, de vlag kan uit. Na vorig jaar de lay-

out van de nieuwsbrief te hebben veranderd, 

is het nu de beurt aan onze website. Naar 

een lange voorbereidings- en testperiode is 

de nieuwe site half mei online gegaan.  

De website is totaal vernieuwd en aangepast 

aan de eisen van deze tijd. Visueel is er veel 

te genieten, de kleuren spatten er vanaf. En 

of je hem nu benadert via desktop, laptop 

tablet of smartphone, de weergave wordt 

automatisch steeds aangepast aan het 

apparaat waarmee je hem bekijkt. Ga vooral 

zelf een kijkje nemen op 

www.stichtinguganda.nl 

Voetbalpool EK 2016 

De Stichting Uganda organiseert nu al weer 

heel wat jaren een voetbalpool naar 

aanleiding van een EK- of WK-voetbal. Zo 

ook dit jaar naar aanleiding van het EK in 

Frankrijk. 

Wij doen dit al vanaf 1992 en het aantal 

deelnemers is daarbij gegroeid van 114 in 

1992 naar 417 in 2014. Het halve inleggeld 

gaat in de prijzenpot en de rest gaat naar de 

stichting. 

Via de vernieuwde website is het heel 

gemakkelijk om deel te nemen aan de pool. 

En voor de niet-voetbalkenners onder ons: er 

is een doe-een-gokknop, waarmee al veel 

van het invulwerk wordt gedaan. Niet 

vergeten mee te doen hoor, het is zeker de 

moete waard. 

Tenslotte  

wil ik u bedanken voor de steun die we al 

jaren van u mogen ontvangen. We zijn klein, 

maar hebben grote idealen. 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.  

Nico Vriend, 
Voorzitter Stichting Uganda 
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