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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. 
 

Kiyunga - Meisjesschool 

De nieuwe directrice sr. Maria is voortvarend te 

werk gegaan. Zij heeft een aannemer 

uitgenodigd die samen met haar de school 

voor inspectie is rondgegaan. Vervolgens is er 

een rapport opgesteld met allerlei 

renovatiewerkzaamheden en overige wensen. 

Het ermee gemoeide budget bedroeg 

tienduizenden euro’s. Of wij dat bedrag maar 

even op tafel wilde leggen. 

Dat werkt zo natuurlijk niet, dat hebben we sr. 

Maria gelijk laten weten. We hebben gekeken 

wat wel mogelijk was en zijn overeengekomen 

dit jaar de schoolkeuken te renoveren. Het 

werk is opgenomen door fr. Joy in 

samenwerking met de leraren van de 

technische school. Het mooie is dat leerlingen 

van de technische school, begeleid door hun 

leraren, de renovatie zullen uitvoeren. Op deze 

wijze slaan we meerder vliegen in één klap: de 

leerlingen hebben een leer-werkproject, sr. 

Maria heeft een nieuwe keuken én er kan 

worden gewerkt met een beperkt budget. 

 

Kiyunga - Technische school 
 

Gemengd nieuws over technische school. 

Begin dit jaar was er een enorme toename van 

studenten. De regionale suikerfabriek had 

dringend mensen nodig en startte daartoe een 

programma op om de opleiding te betalen voor 

studenten aan regionale technische scholen in 

de richtingen, loodgieten, elektra en 

motortechniek. Gevraagd werd zoveel mogelijk 

studenten te interesseren voor dit programma. 

De eerste twee richtingen worden ook in 

Kiyunga gegeven en de technische school 

kreeg alleen al onder dit programma een 

toeloop van 76 studenten te verwerken. 

Daarnaast waren er 73 reguliere 

aanmeldingen, dus totaal zijn 149 studenten 

afgelopen februari aan het eerste trimester 

begonnen. Enthousiasme alom natuurlijk, want 

het aantal studenten vorig jaar bedroeg 81.  

Groot was de teleurstelling toen eind maart 

bleek dat slechts 2 studenten tot het 

programma van de suikerfabriek zijn 

toegelaten. De overige 74 studenten moeten 

nu dus hun opleiding zelf betalen en de 

verwachting is dat de meeste dit niet kunnen 

en dat zij af zullen haken. Andere technische 

scholen in de regio hebben een zelfde 

behandeling gekregen, dus frustratie alom. Er 

zijn immers flink extra kosten gemaakt voor 

huisvesting, voedsel en leraren en de 

verwachting is dat slechts een klein deel 

terugkomt van ouders die de opleidingskosten 

zelf kunnen betalen. Het eerste trimester is 

met twee weken ingekort en 20 april 

afgesloten. Aan het begin van het tweede 

trimester eind mei zal blijken hoeveel 

studenten met hun opleiding zullen zijn 

gestopt. 

Ook bij de technische school is er 

gerenoveerd. Klaslokaal nummer vier is flink 

onder handen genomen. De vloer is 

opengebroken en opnieuw gedaan én de 

wanden zijn opnieuw gestukadoord. Verder is 

het geheel geverfd, het ziet er nu pico bello uit.  
  

 Afrondende verfwerkzaamheden 

Het eerder vermelde aantal van 149 leerlingen 

trok een enorme wissel op de huisvesting van 

de studenten. De beide slaapzalen waren 

afgeladen vol. Er waren onvoldoende toiletten 

en wasruimtes en dit betekende dat er 

bijgebouwd moest worden. Dit hebben de 
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studenten zelf in een leer-werkprogramma 

gedaan, onder leiding van hun leraren. 

             Nieuwe wasruimte voor de studenten  

Buswale 

Na het bezoek van Vronie en Sjaak aan 

Buswale hebben ze daar niet stil gezeten. De 

training voor de Bucapido-leden, zie onze 

nieuwsbrief van december 2018, heeft zijn 

vruchten afgeworpen. Ze zijn inmiddels een 

aantal malen bijeengekomen. Dit heeft 

geresulteerd in een plan van aanpak voor het 

jaar 2019. Het doel is te starten met de 

renovatie van de lagere school en een 

zorgplan voor wees- en andere kwetsbare 

kinderen op te stellen. 

Verder wil Bucapido zich ontwikkelen tot een 

zogenaamde CBO (Community Based 

Organization). Het doel hiervan is de regionale 

vertegenwoordiger te worden richting 

overheidsinstanties. Maar ook willen zij 

ontwikkelingspartner worden voor andere 

hulporganisaties dan de stichting Uganda, 

waardoor er op termijn hopelijk meer fondsen 

beschikbaar komen om de ontwikkelingen in 

Buswale te versnellen. 

 

Bucapido heeft zich voorgenomen om de 

mensen in Buswale beter te informeren via 

bijeenkomsten en maandelijkse nieuwsbrieven. 

Dit moet leiden tot een grotere betrokkenheid 

van alle partijen waaronder de parochieraad, 

de schoolbesturen en de ouders. Bij de 

renovatiewerkzaamheden wordt van de ouders 

een bijdrage verwacht in de vorm van geld 

(zeer beperkt, de streek is arm) en/of arbeid. 

Maar dan moeten de ouders wel worden 

meegenomen in het besluitvormingstraject, 

anders werkt het niet. 

 

Er wordt begonnen met de renovatie van het 

schoolkantoor. Daarin bevinden zich de 

werkkamer van de directrice, de 

schooladministratie en het magazijn. Zowel 

Nico en Margriet bij hun bezoek in februari 

2018 als team Vronie bij hun bezoek in 

november 2018, hebben met eigen ogen de 

noodzaak hiervan gezien. De eerste contacten 

met een aannemer zijn al geweest. Voor deze 

renovatie zijn Jospeph Mangeni, coördinator 

van Bucapido en Margaret Wanyama , 

secretaresse van Bucapido én directrice van 

de lagere school door Bucapido aangesteld om 

samen de bouw te begeleiden. 

Het door Bucapido op te stellen plan wordt aan 

ons voorgelegd. Als wij, na eventuele 

aanpassingen, akkoord zijn, maken we het 

benodigde budget over en kan met de 

daadwerkelijke renovatie worden gestart. 

St. Bernadetteschool  Zuidermeer 

Het is dit jaar de dertigste keer, dat de stichting 

Uganda samenwerkt met de lagere school 

St. Bernadette in Zuidermeer, om geld op te 

halen voor de scholen in Uganda. Dit jaar was 

het een topjaar; met een gesponsorde 

Ugandarun is maar liefs 1700 euro bij elkaar 

gerend! 

Een fantastisch bedrag, waar wij en onze 

vrienden in Uganda zeer blij mee zijn. Onze 

dankbaarheid gaat uit naar de kinderen, 

leerkrachten, ouders en sponsoren die dit 

mogelijk hebben gemaakt. 

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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