
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zuidermeer, oktober 2014 
 
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.  
 
 

Kiyunga  
 
De middelbare meisjesschool in Kiyunga groeit nog steeds. Vorig jaar zijn de zusters onder leiding van 
zuster Prima op pad gegaan om meer leerlingen te werven en de school in de regio Kiyunga en Jinja 
verder onder de aandacht te brengen. Dit jaar is het nieuwe leerjaar weer in januari gestart, in Uganda 
begint men het schooljaar namelijk in januari en sluit men het af in december. In januari zijn ook de nieuwe 
leerlingen begonnen en in de loop van dit jaar zijn er nog weer meer bijgekomen. 
 
De school had in 2013 187 studenten, waarvan 159 meisjes intern verbleven. De overige 28 meisjes 
volgden de dagopleiding en gingen na schooltijd naar huis. In 2014 is de school weer gegroeid, de exacte 
aantallen zijn bij ons nog niet bekend. Omdat de afstanden in Uganda groot zijn en het openbaar vervoer 
in de regio slecht is, kiezen veel ouders ervoor hun kinderen intern onderwijs te laten volgen. De school 
heeft een goede reputatie op het gebied van discipline, orde en netheid, en dat werpt zijn vruchten af. 
Daarnaast is de school er zeer trots op dat het aantal meisjes dat voortijdig de studie moet afbreken 
wegens ongewenste zwangerschap vanaf het jaar 2011 op nul staat. 
  
In 2013 heeft zuster Prima de stichting Uganda steun gevraagd voor het realiseren van een tweede 
slaapzaal. Deze wordt ook gebruikt door meisjes die een opleiding aan de vlakbij gelegen VTI school 
(technische school) volgen. Deze meisjes hebben namelijk geen aparte slaapzaal in de VTI omdat daar 
alleen jongens verblijven. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graven van de fundering    Zuster Prima controleert de werkzaamheden 

 
De bestaande slaapzaal biedt plaats aan 100 studenten. Voor de meisjes die daar nu niet terecht kunnen,  
is heel primitief ruimte gecreëerd in de opslagplaats en in de ontmoetingsruimte. Dat is natuurlijk een zeer 
ongewenste situatie. Daarom heeft de stichting Uganda in 2013  8.000 euro overgemaakt als bijdrage aan 
de bouw van een tweede slaapzaal. 
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De bouw wordt gerealiseerd door een aannemer uit de regio Kiyunga en ook de materialen worden ter 
plaatse ingekocht. Op die manier kan een grotere groep mensen uit de regio van de investering profiteren. 
Op onze suggestie om de leerlingen van de technische school mee te laten helpen bij de bouw en 
zodoende praktijkervaring te laten opdoen is positief gereageerd. We moeten natuurlijk afwachten hoe dit 
uitpakt, maar het idee is besproken met de leraren en de aannemer. 
 
 

Buswale 
 
In Buswale zijn we verder gegaan met het soft development programma, met van onze kant een financiële 
bijdrage van 5.000 euro in 2013. Hierbij gaan lokaal getrainde ontwikkelingsmedewerkers de dorpen in en 
verzorgen voorlichting op het gebied van duurzame landbouw, hygiëne en sanitaire voorzieningen. 
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. 
 
Onder leiding van Paul Bateeze is een document opgesteld, dat aangeeft wat van een BUCAPIDO-
bestuurslid wordt verwacht. BUCAPIDO is de plaatselijke organisatie, die alle ontwikkelingen initieert, 
coördineert en aanstuurt. Ook staat in dit document genoemd welke kennis en vaardigheden iemand moet 
hebben om in het bestuur gekozen te worden. Het bestuur draagt ook de financiële verantwoordelijkheid 
voor de uitgevoerde activiteiten en de rapportage daarover. Bijzonder is dat de rol van de parish priest 
daarmee kleiner is geworden en dat er meer verantwoordelijkheid bij de mensen zelf is komen te liggen. In 
een volgende nieuwsbrief zullen we uitgebreider op deze ontwikkelingen ingaan. 
 
 

Bezoek aan Kiyunga en Buswale  

 
Afgelopen zomer hebben onze bestuursleden Colinda en Vronie weer een bezoek aan Uganda gebracht. 
In de volgende nieuwsbrief zullen zij verslag doen van hun opgedane ervaringen. 
  
 

Activiteiten van de stichting in 2013 (vorig jaar) 
 
Dan nog even over de Nederlandse activiteiten van de stichting en over de financiën, beide over het jaar 
2013. 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. Een speciale vermelding verdienen verder de open dag van 
kaasboerderij Spil in De Weere, waar de stichting een stand bemande en de door ons georganiseerde 
actie ‘Hart voor Uganda’ en de theatermonoloog “Missie” door Marcel Thijs. Maar de grootste actie was 
natuurlijk wel de voettocht naar Santiago de Compostella van ons bestuurslid Vronie, die het prachtige 
bedrag van 4208 euro in het laatje bracht. 
Al deze acties plus uw donaties tezamen hebben geleid tot een bedrag van 17.449 euro aan inkomsten. 
Naar Uganda is 13.000 euro overgemaakt en aan kosten waren we 95 euro (bankkosten) kwijt. Héél, héél 
hartelijk bedankt voor al uw giften en donaties, wij zijn u er ontzettend dankbaar voor! 
 
 
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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