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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.  

Nieuw bestuurslid 
 

Het bestuur van de Stichting Uganda is 

bijzonder blij dat Helma Moolenaars tot het 

bestuur is toegetreden. Hier volgt een korte 

introductie: 

‘Mijn naam is Helma Moolenaars. Ik woon 

samen met Arjan Welboren: pater Kees Spil 

was zijn oom. Toen ik gevraagd werd of ik in 

het bestuur wilde komen, twijfelde ik niet en zei 

gelijk “ja”. Ik ben er van overtuigd dat we hier 

niet alleen voor ons zelf op aarde zijn, maar 

ook om anderen te helpen. 

Ik vind het heel bijzonder wat door het initiatief 

van pater Kees allemaal al bereikt is en wil 

helpen dat verder uit te bouwen. Daar zet ik 

me de komende jaren graag voor in.’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Helma Moolenaars 
 

Overlijden moeder Duw  

 
Op 3 september overleed Duw Konijn-Koomen 

op bijna 99-jarige leeftijd.  

Vanaf de oprichting van de stichting in 1989 tot 

januari 2012 was Duw secretaris van de 

stichting. 

Nauwkeurig en met veel toewijding heeft ze 

steeds haar taken vervuld. Vijf keer heeft ze de 

projecten in Uganda bezocht. Met eigen ogen 

zag ze het resultaat van de ondersteuning van 

de stichting. Het inspireerde haar bij de 

activiteiten die de stichting uitvoerde. Met 

name het jaarlijkse schoolbezoek in de 

Zuidermeer en de lang gehouden 

herdenkingsvieringen werden ondersteund met 

haar kracht. Jarenlang was ze ook de grote 

kracht achter de nieuwsbrieven.  

Binnen de stichting was ze een vast baken. 

Gevoed door haar brede interesse in 

wereldzaken keek ze met heldere blik naar 

ontwikkelingen. Ook had ze een zeer 

objectieve mening over hoe ontwikkelingswerk 

zou moeten gaan. Toen het fysiek te moeilijk 

werd om nog langer actief te zijn, heeft ze 

afscheid genomen van het bestuur: een 

moeilijk moment voor ons allemaal. Tot het 

laatst aan toe heeft ze de stichting gevolgd 

vanaf de zijlijn. 

Vanuit Buswale kwam er een stroom van 

verdrietige berichten op gang. ‘Het voelt alsof 

we familie hebben verloren,’ schreef Paul 

Bateeze namens de mensen van Buswale, 

‘ze zal voor altijd voortleven in ons hart.’ 

Gelijktijdig met de uitvaartviering in De Weere 

werd er spontaan een requiemmis gehouden in 

Buswale. Tijdens deze viering sprak Paul 

Bateeze, onze projectbegeleider in Uganda, 
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een kort in memoriam uit. Na zijn toespraak 

kwamen de inwoners van Buswale naar voren 

en ontstaken een kaars bij de foto van moeder 

Duw. Zo bedankten ze haar voor haar warme 

belangstelling en al het goede werk wat 

ze voor hen had gedaan. 

De naam van Duw zal voor altijd onlosmakelijk 

verbonden zijn met de stichting. 

 

Buswale - project Bussoms 

 

Onlangs ontvingen we het verslag van het 

project ‘Buswale Schools Scholastic Materials 

and Solar (Bussoms)’. Het betrof de aanschaf 

van boeken voor drie lagere scholen in de 

parochie Buswale alsmede een zonne-

energiepaneel met acht verlichtingspunten in 

één van die lagere scholen. Dankzij de zonne-

energie kunnen de leerlingen uit de hoogste 

klas van die lagere school (de leerlingen uit 

P7) dagelijks langer leren. 

 

 

Blije leerlingen met nieuwe boeken  

 

Onderdeel van het project was ook om de 

leraren en ouders meer na te laten denken 

over een goede leeromgeving voor de 

kinderen. Welke ondersteuning hebben ze van 

leraren en ouders nodig? Mooi om te zien was 

dat na een van deze trainingen de leraren van 

Buwagama lagere school besloten om honderd 

bananenzaailingen te planten en een kleine 

groentetuin op te zetten, zodat de school in de 

toekomst ook wat te eten kan verzorgen. 

 

 

Kiyunga - Technische school  
 
Afgelopen november ontvingen we het 

verantwoordingsrapport over het nu afgesloten 

project 2015 (doorlopend in 2016). 

Hoofdpunten daarin zijn de realisatie van een  

keukengebouw en de overheidstoestemming 

om een opleiding elektra te mogen aanbieden.  

De elektra-afdeling is inmiddels opgericht, 

elektrotechnisch gereedschap is aangeschaft 

en de eerste studenten hebben afgelopen 

november al examen gedaan.  

   

 

Praktijklokaal afdeling elektra 
 

Bij zware regenbuien liep de oude keuken 

onder water en er was geen ruimte om de 

voorraad op te slaan. 

Het nieuwe gebouw is klaar. Op onze website 

kun je daar meer over lezen. Ook hebben we 

daar een serie mooie foto’s geplaatst. 

 

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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