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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. 
 
Het zijn bijzondere tijden: het Covid-19 virus 
heeft heel de wereld in zijn greep. De situatie 
in Nederland is ernstig, maar, door tot dusverre 
ongekende financiële steunpakketten van de 
overheid, te overzien. Heel anders is dat in 
veel andere landen, waaronder Uganda. 
Hierna kunt u daar meer over lezen. 
 

Buswale 

Eind 2019 stuurden wij u een nieuwsbrief. In 

Buswale werd hard gewerkt aan de renovatie 

van het schoolkantoor. Enthousiaste berichten 

kwamen van de ontwikkelingsorganisatie 

Bucapido. Op de foto's kon u de vorderingen al 

zien. 

Op 29 januari schrijft Joseph Mangeni namens 

Bucapido dat de renovatie bijna is voltooid. Het 

pleisterwerk was inmiddels aangebracht. Als 

de muren goed gedroogd waren, kon het 

schilderwerk beginnen. Op 24 maart schrijft 

Joseph dat het schilderwerk aan het eind van 

die week klaar zou zijn. Er werden zelfs al 

plannen gemaakt voor een volgende stap in de 

renovatie. 

Echter, inmiddels was het Covid-19 virus een 

officiële pandemie geworden en waren ook in  

Uganda de eerste ziektegevallen officieel 

gediagnosticeerd. Daarom kondigde president 

Museveni op 25 maart een lockdown aan en 

kwam hij met een hele reeks beperkingen. 

Onder andere dat openbaar vervoer niet meer 

mogelijk was en dat de scholen werden 

gesloten. Voor een dorp als Buswale, dat 

afgelegen ligt en voor ontsluiting afhankelijk is 

van openbaar vervoer, is dit een heftige 

beperking. Als reactie hierop schrijft Joseph 

Mangeni: 'We mogen alleen in de omgeving 

lopen, we blijven zoveel mogelijk in huis.' Op 6 

mei schrijft Joseph Mangeni: 'We zijn nog 

gezond, maar nog steeds in lockdown. We 

blijven nog steeds thuis. Mensen verhongeren,  

alle handel ligt stil, ze hebben geen inkomen 

meer. Alle scholen zijn nog steeds gesloten en 

er is geen zicht op wanneer die weer open 

zullen gaan.'  

Tot zover het coronanieuws uit Buswale. De 

lockdown heeft ertoe geleid dat het 

renovatieproject in Buswale nog niet af is. 

Onderstaande foto’s geven de situatie weer 

per eind maart. De schooltuin is tegenover het 

schoolkantoor gesitueerd. Het is een mooi 

geheel geworden.  

    Nieuw dak aangebracht, muren gepleisterd 

      Schooltuin 

Kiyunga - Technische school 
 

Ook Kiyunga is in lockdown gegaan. Op 3 april 

schrijft fr. Joy Mampillikunnel, de directeur van 

de VTI (Vocational Training Institute): 

 ‘Op 18 maart heeft de president van Uganda 

de order uitgevaardigd om o.a. alle 

gebedshuizen en onderwijsinstellingen te 
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sluiten. Dus sloten we de VTI op 19 maart. We 

weten niet wanneer we weer open mogen en 

moeten afwachten hoe de situatie zich 

ontwikkelt en wachten op een order van de 

president de scholen te heropenen. 

Eind maart beval de president het openbaar 

vervoer stop te zetten en een paar dagen later  

verbood hij ook het privé vervoer. Nu zitten we 

volledig vast en is er een avondklok ingesteld. 

Van 19.00 uur 's avonds tot 06.00 uur ’s 

morgens mag niemand op straat. We zijn dus 

allemaal thuis en werken vanuit huis als dat 

kan. Ook alle leraren zijn naar huis gegaan. 

In feite naderden we net het midden van het 

eerste semester en de meeste studenten 

hadden het schoolgeld nog niet betaald. We 

hadden juist besloten om ze naar huis te 

sturen om het schoolgeld op te halen. Maar 

helaas moesten we de VTI dus sluiten. Als we  

nu na 31 dagen weer open kunnen, is het tijd 

om aan het tweede semester te beginnen. Om 

het schoolgeld voor het eerste én tweede 

semester binnen te krijgen, zal een groot 

probleem worden. De economie in de dorpen 

ligt plat, de mensen hebben moeite om aan 

voedsel te komen. 

Op 2 mei schrijft fr. Joy dat het coronavirus 

zich niet veel verspreidt in Uganda, aangezien 

de regering zeer ernstige preventieve 

maatregelen heeft genomen. De zorgen over 

dit schooljaar nemen toe, want de scholen zijn 

nog steeds gesloten, er zijn al meer dan twee 

maanden verloren. 

Kiyunga - Meisjesschool 
 

Op 28 maart hebben wij bericht gekregen van 

sr. Velankanni Antony. Zij stelde zich voor als 

de nieuwe directrice. Ze schreef dat sr. Maria 

ziek is en voor behandeling terug is gegaan 

naar India. Omdat dit wel even kan duren, is 

sr. Velankanni als haar vervangster 

aangesteld. Ze staat het meest links op 

bijgevoegde foto. Sr. Rose uit Kenia is de 

meest rechtse persoon op de foto en in het 

midden staat hun beider superieur sr. Ignatius. 

       

  

      De zusters Velankanni, Ignatius en Rose         

Stichtingsactiviteiten in 2019 

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 2019 was een slotdonatie van de 

Wereldwinkel De Goorn en een bijdrage uit 

een nalatenschap. Al deze acties plus uw 

donaties tezamen hebben geleid tot een 

bedrag van € 13.843 aan inkomsten. Naar 

Uganda is € 23.100 overgemaakt en aan 

kosten waren we € 145 (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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