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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. 
 

Werkbezoek Uganda 

Van half februari tot half maart dit jaar hebben 

mijn vrouw Margriet en ik een reis naar 

Uganda gemaakt. Het doel was de door de 

Stichting Uganda ondersteunde projecten in 

Buswale en Kiyunga te bezoeken. Daarnaast 

was er ruimte om de steden Jinja, Kampala en 

Mbarara te verkennen en de natuurparken 

Murchisons Fall National Park, het  Ziwa Rhino 

Sanctuary Park en Lake Bunyonyi. Hier volgt 

een kort verslag. 

Kiyunga - Technische school 

De VTI in Kiyunga doet het goed. Er staat voor 

Ugandese begrippen een prachtig complex 

aan klaslokalen, werkplaatsen en slaapzalen 

voor zowel jongens als meisjes. Daarnaast is 

er een kantoor, een lerarenkamer, een keuken 

en is er recent een tweede 

leerlarenonderkomen gerealiseerd. Dit was 

nodig i.v.m. de uitbreiding van het aantal 

leraren, waarover ik in de vorige nieuwsbrief 

heb geschreven.  

 Opening nieuwe lerarenonderkomens 

 

Tijdens ons verblijf in Kiyunga hebben Margriet 

en ik het door de stichting gesponsorde 

gebouw van 7 lerarenonderkomens geopend. 

Het gebouw is door de leerlingen van de VTI 

onder leiding van hun docenten neergezet. 

Een win-win situatie. De leerlingen doen 

praktijkervaring op en er kan goedkoper 

gebouwd worden. Soms wordt er wel wat 

betaald, bijvoorbeeld als er in de 

vakantieperiode gewerkt wordt, maar dat wordt 

dan verrekend met de huur of met het 

schoolgeld. 

De lerarenbehuizing is nog niet af, maar dit is 

niet erg. Afrondende werkzaamheden als 

stukadoren zijn bewust vertraagd om de 

leerlingen van dit jaar ook nog praktijksituaties 

te kunnen bieden. 

De leerlingenaantallen voor de jaren 2013 t/m 

2017 zijn achtereenvolgens 31, 66, 70, 78 en 

95. 

 

Kiyunga - Meisjesschool 

De Lady’s SS is een middelbare school voor 

alleen meiden. Aan het hoofd staat sr. Celine. 

Sr. Celine heeft de zaken goed georganiseerd.

 Nico en sr. Celine in het laboratorium  

 

Er is één hoofdleidster aangesteld die de 

zaken moet controleren. Zij wordt gekozen 

door de leerlingen en de aanstelling is in 

principe voor een heel jaar. Daarnaast zijn er 

verschillende groepen, die allemaal een eigen 

taak hebben. Zo is er een entertainmentgroep, 

een gezondheidsgroep, een 

schoonmaakgroep, een hygiënegroep, een 

tuingroep en misschien nog wel een paar 

groepen meer. Deze hebben allemaal een 

eigen leidster en samen met de hoofdleidster 

hebben ze een grote verantwoordelijkheid voor 

het dagelijkse reilen en zeilen van de school.  

Waarbij Sr. Celine natuurlijk de 

eindverantwoordelijkheid heeft. Nu worden alle 
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scholen in Uganda op deze wijze gerund. Het 

is gebaseerd op het Engelse schoolsysteem. 

Dit kan zijn, maar wij vonden dat sr. Celine de 

zaken goed voor elkaar heeft, haar ontgaat 

weinig. 

De leerlingenaantallen voor de jaren 2013 t/m 

2017 zijn achtereenvolgens 110, 120, 120, 124 

en 155. De schoolresultaten zijn goed. In hun 

district zijn ze in 2016 de beste van  33 

scholen geworden.  

 

Buswale 

In Buswale hebben we de dorpen bezocht, 

waar de afgelopen jaren door Bucapido, de 

lokale ontwikkelingsorganisatie, trainingen zijn 

georganiseerd op het gebied van duurzame 

landbouw, hygiëne en sanitaire voorzieningen. 

Daarnaast zijn we langs de 3 lagere scholen 

gegaan, die in het recente verleden 

schoolboeken en -materialen hebben gekregen 

in het kader van het door ons gesponsorde 

project Bussoms, waarover ik ook in de vorige 

nieuwsbrief heb geschreven. 

 

De resultaten van het Bussomsproject zijn heel 

goed: leraren waren blij met de gekregen 

spullen, de kwaliteit van het onderwijs is 

omhoog gegaan en de leerlingaantallen zijn 

toegenomen. Daar zijn we dus heel tevreden 

over. 

 De droogte heeft duidelijk toegeslagen 

 

De resultaten van het trainingsprogramma zijn 

wisselend: sommige groepen pakken het 

geleerde goed op en zijn ermee aan de slag 

gegaan, andere vallen toch weer terug in hun 

oude gewoonten en hebben de slag naar een 

nieuwe werkwijze nog niet blijvend gemaakt. 

Nu is je gedrag veranderen heel moeilijk en 

heeft ook de grote droogte het allemaal veel 

lastiger gemaakt, maar overall vallen de 

resultaten hier toch tegen. Ik had er duidelijk 

meer van verwacht. 

 

In de evaluatie van ons bezoek is dit met de 

aanwezige leden van Bucapido besproken. In 

overleg met hen heeft het bestuur van de  

Stichting Uganda besloten het 

trainingsprogramma te minimaliseren en nu 

prioriteit te geven aan de scholen. 

 

Stichtingsactiviteiten in 2017 

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 2017 waren diverse mooie donaties 

naar aanleiding van een bijzondere 

gebeurtenis. En een werkelijk prachtig legaat, 

waar we zeer, zeer dankbaar voor zijn. 

 

Al deze acties plus uw donaties tezamen 

hebben geleid tot een bedrag van € 37.053 

aan inkomsten. Naar Uganda is € 17.000 

overgemaakt en aan kosten waren we € 134 

(bankkosten) kwijt. 

 

Tenslotte…  

…  organiseren wij dit jaar weer een voetbalpool, 
waarbij het halve inleggeld naar de stichting gaat. 
Voor meer informatie en deelname, zie onze 
website. 

…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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