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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. 
 

In memoriam Kees Groenewoud 
 

Kees 

Groenewoud 

was Mill Hill 

missionaris 

en was, net 

als zijn vriend 

Kees Spil, 

werkzaam in 

Uganda. Na 

de 

gewelddadige 

dood van 

Kees Spil in 

1988, was 

Kees 

Groenewoud 

in 1989 betrokken bij de oprichting van de 

Uganda Stichting, die als doel heeft het werk 

van Kees Spil voort te zetten. 

Met zijn ervaring kon hij als adviseur en 

coördinator ter plaatse veel betekenen voor het 

bestuur. Naast de werkzaamheden in zijn 

eigen parochie begeleidde hij de projecten in 

Buswale met veel toewijding. Tot op het 

allerlaatste moment was hij met tomeloze inzet 

betrokken bij het werk van de stichting.  

Daarvoor zijn wij hem veel dank verschuldigd. 

De naam Kees Groenewoud zal voor altijd 

verbonden zijn aan ‘Stichting Uganda 

Werkvoortzetting pater Kees Spil’. 

Kiyunga – Middelbare 

meisjesschool  
 

Halverwege 2014 heeft sr. Celine de leiding 

van deze school overgenomen van sr. Prima, 

die naar Tanzania werd overgeplaatst. De 

school doet het goed. Dit jaar staan er 155 

leerlingen ingeschreven. 

  Nieuwe slaapzaal 

Naast toenemende leerlingaantallen 

veroorzaakte de in de loop der jaren 

toenemende verandering van gewone 

leerlingen naar kostschoolleerlingen 

problemen voor de school. Er waren een extra 

slaapzaal en bijbehorende sanitaire 

voorzieningen nodig om alle meiden onderdak 

te kunnen verlenen. De bouw van beide is eind 

2013 begonnen en in 2015 afgekomen.  

  Was- en toiletruimte 

Na dit project hebben wij in 2015 een project 

voor installatie van zonne-energie in 

slaapzalen en klaslokalen ondersteund. Nu is 

Kiyunga wel aangesloten op het regionale 

elektriciteitsnetwerk, maar dit netwerk is 

onbetrouwbaar en valt nogal eens uit. Dit 

project is in 2016 afgekomen en dankzij eigen 

zonnepanelen heeft de school een veel 

stabielere stroomvoorziening. 

 

Qua timing komt dit heel goed uit, want in 

Uganda wordt computeronderwijs steeds 
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belangrijker gevonden. Dit jaar zijn de 

opleidingseisen van overheidswege ingrijpend 

veranderd. Dit houdt o.a. in dat er meer nadruk 

is komen te liggen op computervaardigheden, 

die met een examen zullen worden getoetst. 

Dan moet je als student natuurlijk wel hebben 

kunnen oefenen! 

Momenteel gaat dat niet, de benodigde 

computers ontbreken. Er is een lokaal, er zijn 

tafels en er is ander ondersteunend meubilair. 

En, niet onbelangrijk, de stroomvoorziening is 

op orde dankzij het zojuist afgesloten zonne-

energieproject. Momenteel onderzoeken wij de 

mogelijkheden om dit computerproject te 

kunnen ondersteunen. 

 

Buswale – Soft development 

Na de lange stilte hebben we afgelopen 

november een verantwoordingsrapport van 

BUCAPIDO (Buswale Catholic Integrated 

Development Organisation) ontvangen. Hierin 

staat het volgende vermeld. 

 

Buwagama Primary School 

 

Het bestuur van de Buwagama Primary School 

had besloten om als proef bananenbomen te 

planten in de tuin van de school. Onder de 

bomen werden vervolgens ook nog sukuma 

wiki (groenten) en tomaten geplant. Zo wilde 

het bestuur de leraren en leerlingen kennis 

laten maken met een verbeterde methode, 

zodat zij die op hun beurt thuis in hun eigen 

tuin ook kunnen volgen. Het werd een groot 

succes. Van deze oogst hebben de leraren en 

leerlingen nu dagelijks een goede maaltijd. 

BUCAPIDO heeft vervolgens 110 

bananenplanten verstrekt en trainingen 

gegeven in deze moderne wijze van telen. 83 

planten doen het goed, 27 zijn aangetast door 

de droogte en ziekten. Van de gezonde 83 

planten plukken ze elke week 2 à 3 grote 

bananenkammen. Genoeg om de leraren en 

de leerlingen dagelijks van een goede maaltijd 

te voorzien. Deze resultaten verbeteren de 

betrokkenheid van de leraren en leerlingen bij 

de school. Geen onbelangrijke bijkomstigheid! 

Intussen hebben drie leraren en vier ouders 

het voorbeeld thuis overgenomen. 

Trainingen in de Panga community  

Christine en haar familie én de leden van de 

Babiri Bandu organisatie kregen een training in 

het bouwen van een goed geitenhok. Na deze 

training is er een verbeterd type bok (uit Zuid 

Afrika) overhandigd aan Christine. Zij is 

verantwoordelijk voor het welzijn van de bok. 

Het doel is de kwaliteit en kwantiteit van geiten 

te verbeteren. Voor het dekken van de geiten 

wordt een klein bedrag betaald, dat op een 

spaarrekening wordt gezet. 

De boerderij 

en plantage 

van Christine 

hebben een 

voorbeeld-

functie 

gekregen. Er 

worden daar 

op de juiste 

wijze dieren 

gehouden en 

groenten 

gekweekt. 

Om die reden 

is door 

BUCAPIDO besloten om daar ook, door de 

bouw van een modern kippenhok,  te laten 

zien hoe je kippen moet houden om een 

optimaal resultaat te behalen.  

Na al dit positieve nieuws moet er helaas ook 

een minpunt worden vermeld. Er is geprobeerd 

meloenen te kweken en daartoe zijn 2 

hectaren meloenen aangeplant. Echter, door 

de extreme en langdurige droogte is dit mislukt 

en kon er niets worden geoogst. 

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 
die graag overmaken op bankrekeningnummer  
NL45 RABO 0148 5151 69 van de Stichting Uganda. 

N. Vriend 

Voorzitter Stichting Uganda 
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