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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 

Na de hectische examenperiode in december 

vorig jaar kon sr. Maria zich begin 2019 richten 

op het werven van leerlingen voor het nieuwe 

schooljaar en op het onderhoud van de 

bestaande schoolgebouwen. Het meeste werk  

ging zitten in de renovatie van de keuken, die 

in erbarmelijke staat verkeerde. 

Daarnaast waren er herstelwerkzaamheden 

noodzakelijk aan de grote hal, 

lerarenonderkomens, klaslokalen en 

watertanks. De werkzaamheden hier 

varieerden van een compleet nieuwe vloer in 

een klaslokaal tot vloerreparatie van de 

overige klaslokalen. Verder zijn ramen, deuren 

en dakgoten nagezien en zijn twee watertanks 

gerepareerd. Tenslotte zijn de toegangspoort, 

het laboratorium en het computerlokaal 

geschilderd. 

Goed om te melden is dat de keuken is 

gerenoveerd samen met de leerlingen van de 

VTI, de technische school van fr. Joy, 

waardoor de kosten aanzienlijk konden worden 

beperkt. 

Nieuwe keuken, nu nog erf schoonmaken 

 

Kiyunga - Technische school 
 

Omdat het aantal studenten van de afdelingen 

bouw, loodgieten en elektra dit jaar een flinke 

toename liet zien (van 81 in 2018 naar 112 in 

2019), heeft de school veel geld uitgegeven 

aan materialen en gereedschap voor hun 

praktijkopdracht. Elke afdeling moet een zo’n 

opdracht uitvoeren onder begeleiding van hun 

leraren. De uitvoering ervan wordt 

gecontroleerd door ambtenaren van de 

examencommissie van de overheid. 

Examinator bij de afdeling bouw 

Om de voedselkosten van de school te 

verlagen, is dit jaar veel aandacht besteed aan 

voedselproductie. In het eerste groeiseizoen 

van 2019 is weinig regen gevallen en viel de 

oogst tegen. In het tweede groeiseizoen is veel 

regen gevallen en is er goede hoop op een 

mooie opbrengst. 

De studenten werken eenmaal per week op 

het land. De geplante gewassen zijn: maïs, 

bonen, cassave, zoete aardappelen, 

sojabonen en wat groenten. 

Onlangs is een projectvoorstel voor 2020 

ontvangen. Belangrijke onderdelen zijn: de 

bouw van een werkplaats voor de afdeling 

elektra, de installatie van zonne-energie in 

klaslokalen, slaapzalen en lerarenkamers en 

de aanschaf van drie computers en een 

kopieermachine. Ook is er weer geld nodig 
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voor de aanschaf van praktijkmaterialen. De 

VTI is immers een technische school, 

leerlingen hebben niet genoeg aan alleen maar 

de theorie. 

 

Buswale 

In de laatste nieuwsbrief van juni 2019 

schreven we al over de op handen zijnde 

renovatie van de lagere school. Door Bucapido 

is ons een plan van aanpak voorgelegd. Na 

enkele aanpassingen zijn we akkoord gegaan 

met het plan, waarna het benodigde budget is 

overgemaakt.  Er zal worden begonnen met de 

renovatie van het schoolkantoor. Hierin 

bevinden zich de werkkamer van de directrice, 

de schooladministratie en het magazijn. 

Coördinator voor deze renovatie is Joseph 

Mangeni in samenwerking met Margaret 

Wanyama, secretaresse van Bucapido én 

directrice van de lagere school.  

In Uganda loopt het schooljaar van februari t/m 

de eerste week van december. De huidige 

vakantieperiode is een ideale gelegenheid om 

de renovatie te starten zonder dat het 

lesprogramma wordt verstoord. 

Gestripte oude schoolkantoor 

Op 28 november kregen we de eerste foto's 

toegestuurd. Daarop is te zien dat de renovatie 

al volop in gang is gezet. Het  dak wordt 

vernieuwd, de muren worden gerestaureerd en 

daarna opnieuw gepleisterd. Deuren en 

raamkozijnen worden vervangen door 

exemplaren die goed inbraakbestendig zijn. 

Als dit tempo gehandhaafd wordt, is de 

renovatie voor het begin van het nieuwe 

schooljaar afgerond. 

 

 

Nieuwe ramen en deuren 

Stichtingsactiviteiten in 2018 

Dan over de Nederlandse activiteiten van de 

stichting en over de financiën. Daar waren de 

actieweek plus Ugandarun van de St. 

Bernadette school in Zuidermeer, de 

bemanning van een stempelpost tijdens de 40 

MM in Venhuizen, de actie ‘Een vissie voor de 

Missie’ in De Weere en de bijdragen van de 

jagersvereniging en de gemeente Koggenland. 

Extra in 2018 was een donatie van de Stg. 

Club 2015, een mooie bijdrage van de John 

Heddes Foundation.en de opbrengst van de 

door ons georganiseerde voetbalpool. 

Al deze acties plus uw donaties tezamen 

hebben geleid tot een bedrag van € 13.711 

aan inkomsten. Naar Uganda is € 19.583 

overgemaakt en aan kosten waren we € 138 

(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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