
 
 

 

 

 
 
Zuidermeer, december 2014 
 
Beste vrienden van pater Kees Spil, 
 
Afgelopen zondag zijn Margriet en ik teruggekeerd van een kort bezoek aan Florida in de VS. Het was een 
mooie reis, we hebben weer veel gezien. In het bijzonder is ons bijgebleven het bezoek aan een enorm 
groot winkelcentrum in Miami Beach, waar de kerstmuziek van alle kanten op je afkwam. De luxe 
aankleding van het centrum, de enorme drukte en de vele bezoekers die blijkbaar niet konden wachten om 
nu al, begin december, hun kerstaankopen te gaan doen, het ging ons plotsklaps allemaal tegenstaan. De 
gedachte drong zich onherroepelijk aan ons op: wat heeft dit met het naderende kerstfeest te maken? 
 
Met deze vraag zullen ze zich in Uganda ongetwijfeld niet bezig houden. Daar spelen geheel andere 
zaken, zoals onze bestuursleden Vronie Spil-Konijn en Colinda Welboren, vergezeld door Vronies zoon 
Kees, tijdens hun bezoek aan Buswale en Kiyunga afgelopen zomer hebben ervaren. Om u daar 
deelgenoot van te maken, volgen hier wat indrukken die zij tijdens die reis hebben opgedaan. 
 

Buswale 

 
Vronie en Colinda hebben kennis gemaakt met de 7 leden van het nieuwe bestuur van Bucapido, de 
ontwikkelingsorganisatie in Buswale. Bucapido coördineert alle projecten op ontwikkelingsgebied en geven 
aan waar de prioriteiten liggen en waar onze ondersteuning gewenst is. 
 
 

                
 

Leden Bucapido, Joseph Mangeni, Paul Bateeze,          Leerlingen middelbare school tijdens een mis buiten,         
Colinda en Vronie                met op de achtergrond een nieuw klaslokaal  

 
Afgelopen jaren was dat vooral het zogenaamde soft development programma, waarbij lokaal getrainde 
ontwikkelingsmedewerkers de dorpen in gaan en voorlichting verzorgen op het gebied van duurzame 
landbouw, hygiëne en sanitaire voorzieningen én om duidelijk te maken dat de mensen het vooral zelf 
moeten doen. Colinda en Vronie hebben diverse lokale gemeenschappen bezocht, die aan het programma 
hebben meegedaan. De resultaten varieerden van matig tot heel goed, reden voor ons als bestuur om hier 
voluit mee door te gaan.  
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Afgelopen zomer is ook de vraag naar voren gekomen om ondersteuning bij de aanschaf van banken, 
boeken, schriften en lesmateriaal voor de lagere- en middelbare school. Daarbij speelt mee dat onlangs de 
middelbare school is uitgebreid met 3 nieuwe klaslokalen, gefinancierd door de regering. Verder is de 
behoefte aan ondersteuning bij renovatie van bestaande gebouwen groot. Bijzonder is de wens om 
audiomateriaal aan te kunnen schaffen, echter, gezien het grote leerlingenaantal ook weer niet zó 
verwonderlijk. Om de 1005 leerlingen van de lagere school en 1017 leerlingen van de middelbare school 
gezamenlijk toe te kunnen spreken, moet je zonder versterker en luidsprekers van goede huizen komen. 
 

Kiyunga 
 
Daarna door naar Kiyunga, waar zij achtereenvolgens de St. Claret VTI (Technische school) en de 
middelbare school voor meisjes hebben bezocht. De VTI heeft een nieuwe leiding gekregen in de persoon 
van fr. Sebastiaan. Colinda en Vronie hebben kunnen ervaren dat deze man goede contacten onderhoudt 
met teamleider, leerkrachten én studenten. Dit zorgt voor een goede sfeer en is, net zoals bij ons in 
Nederland, zeer bevorderlijk voor de resultaten. De school heeft momenteel 67 leerlingen, verdeelt over 5 
richtingen en wil volgend jaar doorgroeien naar 100 leerlingen. 
Zeer positief is dat de school een examennummer heeft gekregen, waardoor vanaf volgend jaar alle 
studenten op de eigen school examen kunnen doen. Nu moeten ze daarvoor nog naar een technische 
school in Kamuli, waarmee onkosten en veel ongemak zijn gemoeid. Gelukkig hoeft dat dus vanaf volgend 
jaar niet meer. 
Tijdens een overleg van fr. Sebastiaan met zijn docenten, waarbij Colinda en Vronie aanwezig waren, 
kwamen diverse zaken aan de orde zoals dat er te weinig lesmateralen en tekstboeken zijn. Ook het tekort 
aan oefenmaterialen en gereedschappen voor de praktijklessen bleef niet ongenoemd. 
Daarna is hier verder over gesproken in een afzonderlijk overleg met fr. Sebastiaan. Ook kwamen daar de 
salariswensen van de leerkrachten aan de orde, hun huisvesting, het eenzijdige voedsel op de VTI en de 
problemen bij het innen van schoolgeld en examentoeslag. Verder was daar de wens voor een girls hostel, 
speciaal voor de VTI en het eventueel starten met computerlessen. 
De hoofden van Colinda en Vronie liepen zowat over van alle verkregen informatie. Toch kijken zij met een 
zeer tevreden gevoel terug op hun bezoek aan de VTI. Ze zijn absoluut op de goede weg. 
 
Vervolgens hebben zij de middelbare school voor meisjes, Our Lady’s Secundairy School, bezocht. Sinds 
kort onder de nieuwe leiding van sr. Celine als opvolgster van sr. Prima, die naar Tanzania is 
overgeplaatst. Dit laatste vinden wij heel jammer, omdat we een heel prettige samenwerking met sr. Prima 
hadden. Nu dus sr. Celine, we moeten afwachten hoe dat gaat. Gelukkig heeft sr. Prima de overdracht van 
de leiding naar sr. Celine goed georganiseerd en is pas vertrokken toen de bouw van de nieuwe dormitory 
(slaapzaal) af was. 
 
Deze is groot, met vakken aan iedere zijkant om spullen op te kunnen bergen. Aan de ene kant van het 
dak, daar waar de zon opkomt, zijn licht doorlatende dakplaten geplaatst. Aan de andere kant is een 
overdekte veranda, die voor de nodige schaduw zorgt. De dormitory is ruim ommuurd. Er zijn 20 latrines en 
ruime wasruimtes aanwezig. Binnen de ommuring staan al oude bomen voor schaduw en in de toekomst 
wordt daarnaast nieuwe beplanting aangelegd. 
Colinda en Vronie hebben, samen met Vronies zoon Kees, de nieuwe slaapzaal geopend, waarna de 
meisjes zijn verhuisd van hun oude slaapzalen naar hun nieuwe behuizing. De vreugde hierover was van 
hun gezicht af te lezen. Zij zullen zich er ongetwijfeld thuis voelen. 
 
Tot zover de berichtgeving met betrekking tot het bezoek afgelopen zomer van Vronie en Colinda aan 
Uganda. Mocht u meer willen weten, dan verwijs ik naar onze website (zie hieronder), waar een 
uitgebreider verslag en de nodige foto’s te vinden zijn. 
 
Sluit ik af met u te bedanken voor de steun die we al jaren van u mogen ontvangen. Mocht u na het lezen 
van deze brief een geldelijke bijdrage overwegen, dan graag overmaken op bankrekeningnummer  
NL45 RABO 0148 5151 69 van de Stichting Uganda. Onze vrienden in Uganda zullen u er dankbaar voor 
zijn.  
 
N. Vriend 
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