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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 13 tot en met 26 november waren Sjaak 

en Vronie, bestuursleden van de Stichting  

Uganda, voor een kort werkbezoek in Uganda.  

Zij reisden in het gezelschap van Arie, de man 

van Vronie en Joke de zus van Arie en Sjaak. 

Kiyunga - Technische school 

We werden rondgeleid door fr. Joy. In Uganda 

is de grote vakantie aan het eind van het 

kalenderjaar. Op het moment van ons bezoek 

waren de examens voor sommige afdelingen 

nog volop bezig. In de naaiklas hingen de 

eerste examenstukken al klaar om beoordeeld 

te worden.  

  

 Leerlingen bezig met praktijkexamen 

Op de afdeling metselen werd alles klaargezet 

voor het examen van de volgende dag. In de 

lerarenkamer waren docenten bezig met het 

nakijken van de examens. 

 

Kiyunga - Meisjesschool 

Ook bij de Lady’s SS was het examentijd. Een 

korte blik in het examenlokaal liet ons zien dat 

de gespannen sfeer tijdens een examen 

universeel is. Om die niet te verstoren hebben 

we ons bezoek daar tot een minimum beperkt.  

Sinds juni 2018 is sr. Maria als nieuwe 

directrice bij de Lady’s SS aangesteld. Zij 

vervangt daarmee sr. Celine. Sr. Maria is een 

vrouw met een heldere blik. Ons werkbezoek 

was een goede gelegenheid om kennis met 

haar te maken. Met welke ervaring komt ze? 

Wat kan zij betekenen voor de meisjesschool?  

In de gesprekken die we hebben gevoerd 

leerden we elkaar kennen. Sr. Maria heeft veel 

werkervaring  met computers. Deze ervaring 

kan in de toekomst mogelijk veel voor de 

meisjes van de Lady’s SS  betekenen. 

 

Kiyunga - Gezondheidscentrum  

Het Holistic Health Centre, waar tot voor kort 

alleen alternatieve geneeswijzen werden 

aangeboden, is onder deskundige leiding van 

fr. Bala een waar gezondheidscentrum 

geworden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Father Bala 

De gebouwen zijn opgeknapt  en geverfd. 

Naast  alternatieve geneeswijzen heeft de 

reguliere gezondheidszorg hier nu ook een 

plek gekregen. Sinds enkele maanden 

verstrekt de regering een aantal medicijnen 

gratis. 
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Met name de medicatie voor malaria neemt 

een belangrijke plaats in. Malaria is nog steeds 

doodsoorzaak nummer één in Afrika. Maar ook 

de vaccins tegen hepatitis B en de gratis tests 

op HIV zijn een waardevolle vooruitgang. 

Verder is het laboratorium uitgebreid met een 

indrukwekkende machine. Met deze machine 

kunnen uitgebreide bloedanalyses gedaan 

worden voor het opsporen van infecties en 

andere afwijkingen in het bloed. In het centrum 

werken ook een verloskundige en een arts. 

Dagelijks worden gemiddeld veertig patiënten 

behandeld. 

Buswale 

Het bezoek aan Buswale had twee 

uiteenlopende gezichten. Naast serieuze 

zaken was er ook tijd voor ontspanning. 

 

Sjaak en Vronie waren een dag aanwezig bij 

de training van Bucapido. Deze training 

bestaat uit drie sessies van ieder drie dagen. 

Zoals we in onze vorige nieuwsbrief schreven 

is er in overleg met Bucapido, de lokale 

ontwikkelingsorganisatie, besloten om het soft-

developmentproject te minimaliseren en de 

prioriteit nu bij de scholen te leggen. Voordat 

we hier daadwerkelijk mee van start gaan,  

volgen de Bucapido-leden eerst een training. 

Het doel is  de organisatiegraad en de 

slagkracht van Bucapido te vergroten. 

 

Het was boeiend en heel nuttig om een dag 

mee te draaien. Onder leiding van Paul 

Bateeze werden de leden getraind in het 

gezamenlijk oplossend denken. Voor ons lag 

hier tevens een goede gelegenheid om uit te 

leggen hoe de Stichting Uganda in Nederland 

zijn werk doet. 

Halverwege december is de laatste 

trainingsdag. Daarna wordt gestart met de 

renovatie van de lagere school. 

 

Sportdag 

De studenten van de middelbare school in 

Buswale waren hiervoor uitgenodigd. Zes 

teams met ieder tien deelnemers stonden in 

rijen opgesteld voor de tribune. Na het plechtig 

zingen van het Ugandese en het Nederlandse 

volkslied  startten de spelen. Honderden 

mensen stonden rondom het speelterrein om 

de deelnemers toe te juichen. In een sportieve 

en vrolijke sfeer werd er gestreden om de 

gouden, de zilveren en de bronzen beker. 

 Het te winnen eremetaal   

Het spits werd afgebeten met zakkenlopen. De 

sfeer en de sportieve strijdlust zaten er meteen 

goed in. De volgende spellen waren siamese 

tweeling, koppen snellen, ballen gooien en 

hindernisloop. 

 

Als laatste werd het spijkerpoepenspel 

gespeeld. Onder de stralen van een bloedhete 

zon werd er gestreden om een, met een 

touwtje aan de heupen vastgebonden spijker, 

in de hurkhouding zo snel mogelijk in de 

smalle hals van een colaflesje te krijgen. Dit 

spel heeft op alle aanwezigen grote indruk 

gemaakt en wordt in Buswale  nog steeds 

gespeeld, nu onder de naam ‘Poepegame’.    

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  
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van Stichting Uganda te Zuidermeer.  

N. Vriend 

Voorzitter Stichting Uganda 
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