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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 interessant om over de verschillende 
onderwerpen te lezen. 
 

Fr. Joy terug in Kiyunga 
 

Na meer dan tien jaar weg te zijn geweest uit 

Kiyunga, is fr. Joy terug op het oude nest. Per 

1 april van dit jaar heeft hij als parochie- 

priester opnieuw de verantwoordelijkheid 

gekregen voor het St. Gonzaga 

opleidingsinstituut voor priesterstudenten én 

voor de middelbare technische school (VTI – 

Vocational Technical Institute). Daarmee heeft 

hij fr. Sebastian afgelost, die naar een parochie 

vlakbij Mbarara in het zuiden van Uganda is 

overgeplaatst. 

  

 Fr. Joy Mampillikunnel 

Fr. Joy is een zeer goede bekende van ons. 

Na het overlijden van pater Piet Kok in 1996, 

heeft hij tot halverwege 2007 diens parochie 

Kiyunga overgenomen. In die periode is 

dankzij hem veel tot stand gebracht. Zo heeft 

hij zowel de middelbare technische school als 

de middelbare meisjesschool opgericht. Beide 

scholen zijn intussen zeer belangrijk voor 

Kiyunga en omgeving geworden. 

Zijn zorg voor de mensen samen met fr. 

Matthew leidde tot de succesvolle oprichting 

van een ziekenhuis op holistische basis. Met 

gebruikmaking van wat er in de natuur voor 

handen is (kruidentuin), worden daar tot tien 

soorten behandelingen aangeboden. 

Zijn zorg voor het milieu tenslotte deed hem 

besluiten diverse bosbouwprojecten uit te 

voeren, waarin nieuwe bomen werden geplant 

ter vervanging van de gekapte exemplaren. 

Over deze man kan de loftrompet niet genoeg 

worden gestoken. De Stichting Uganda is zeer 

verheugd met zijn terugkeer naar Kiyunga en 

heet vanaf deze plek fr. Joy hartelijk welkom.  

 

Statusrapport VTI 

Intussen heeft fr. Joy op ons verzoek een 

statusrapport opgemaakt dat wij eind juli 

hebben ontvangen. Hier volgen zijn 

bevindingen. 

Als eerste rapporteert hij over de algehele 

situatie in Kiyunga. Als gevolg van grote  

droogte van juli 2016 tot maart 2017 is de 

gebruikelijke tweede oogst vorig jaar mislukt. 

Dit leidde tot hoge voedselprijzen: zo ging de 

maisbloem omhoog van 1.000 naar 2.500 Ush 

en een kilo bonen van 800 naar 2.800 Ush (1 

euro = 4.000 Ush). 

 

De mislukte oogst en de hoge voedselprijzen 

waren de oorzaak van grote armoede in de 

dorpen: de gevolgen waren overal zichtbaar. 

Zo is er het eerste en tweede trimester 

bijzonder weinig schoolgeld betaald, de ouders 

konden het zich eenvoudigweg niet 

veroorloven. En dit zal ook nog wel zijn 

uitwerking hebben op de rest van dit jaar. 

 

Maar de exploitatiekosten van het VTI zijn niet 

gedaald, sterker nog, ze zijn flink toegenomen. 

Niet alleen de sterk opgelopen voedselprijzen 

spelen hier een rol, maar ook veranderende 

opleidingseisen, waardoor meer nadruk op 

praktijkvakken moet worden gelegd. Voor de 

VTI betekent dit uitbreiding van het 

lerarenkorps en aanschaf van extra machines, 

gereedschappen en materialen. Daarnaast is 
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meer geld uitgetrokken om studenten van zeer 

arme komaf financieel te ondersteunen bij het 

betalen van het schoolgeld. 

Fr. Joy heeft in juli gevraagd of wij 

mogelijkheden hadden hem te helpen. Gezien 

de uitzonderlijk grote nood hebben wij daar 

gehoor aan gegeven en een bedrag van 7.000 

euro ter beschikking gesteld. 

Daarnaast heeft hij een projectaanvraag 

ingediend voor de bouw van lerarenbehuizing 

en bijbehorende sanitaire voorzieningen. De 

voormelde uitbreiding van het onderwijzend 

personeel maakt dit noodzakelijk. Momenteel 

is er geen schoolhuisvesting voor elf leraren en 

daardoor worden zij gedwongen een kamer te 

huren in het dorp. Daar kosten daarvan 

worden betaald door het VTI. 

Dit allemaal rond te breien is een flinke klus 

voor fr. Joy; het vereist continu zijn aandacht. 

De Stichting Uganda heeft echter groot 

vertrouwen in zijn capaciteiten en is bereid 

hem volop te ondersteunen bij zijn pogingen 

het VTI verder uit te bouwen. Mogen we 

daarbij op uw hulp rekenen? 

Buswale - Soft development  

Na het mooie nieuws uit Buswale (zie 

nieuwsbrief december 2016: aanschaf van 

boeken voor drie lagere scholen alsmede een 

zonne-energiepaneel met acht 

verlichtingspunten in één van die lagere 

scholen) werd het stil.  

Wat bij ons regelmatig gebeurt, gebeurde daar 

ook: ziekte!  De eerste berichtgeving 

hieromtrent kwam al in de herfst van 2016. 

Joseph Mangeni, onze contactpersoon in 

Buswale, leed aan een Afrikaanse ziekte die 

zich uitte in een chronische, verlammende 

vermoeidheid. Juist in deze situaties is contact 

belangrijk. Echter, er kwam geen enkele 

reactie op onze e-mails en WhatsApp-

berichten. 

 

Ook bij begeleider Paul Bateeze bleef het 

volledig stil! Uiteindelijk hebben we een direct 

telefonisch contact kunnen leggen. Een 

verzwakte stem beantwoordde de oproep. Paul 

was heel erg ziek geweest: tyfus en malaria, 

ziekten die in Afrika nog steeds veel levens 

eisen.  

 

Door de ziekte van beide mannen heeft de 

uitvoering van het soft-development een flinke 

vertraging opgelopen. Dit jaar is er tot dusverre 

weinig gebeurd. Het goede nieuws is dat zowel 

Joseph als Paul herstellende zijn en naar 

verwachting hun activiteiten spoedig weer op 

zullen pakken. 

Stichtingsactiviteiten in 2016 
 

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 2016 was het collectegeld bij een 

viering van de Westfriese Ekklesia en de 

opbrengst van de door ons georganiseerde 

voetbalpool. 

Al deze acties plus uw donaties tezamen 

hebben geleid tot een bedrag van € 12.713 

aan inkomsten. Naar Uganda is € 12.000 

overgemaakt en aan kosten waren we € 160 

(bankkosten) kwijt. Héél, héél hartelijk bedankt 

voor al uw giften en donaties. Wij en onze 

vrienden in Uganda zijn er ontzettend blij mee! 

 

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.  

N. Vriend 

Voorzitter Stichting Uganda 
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