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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. 
 
Zoals bijna de hele wereld is ook Uganda hard 
getroffen door de coronapandemie. Het land 
ging in een algehele lockdown en de 
maatregelen waren daarmee strenger dan hier 
in Nederland. De scholen zijn half maart 
gesloten en per 1 november weer open 
gegaan, maar dan alleen voor de 
eindexamenklassen. Het schooljaar is verlengd 
tot 1 april 2021. De eindexamens van 
december 2020 worden dan in komend jaar 
maart afgenomen. 
In deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe corona 
het leven in Buswale en Kiyunga heeft 
ontregeld. 

Buswale 

Bij de invoering van de lockdown was de 
renovatie van het schoolkantoor in de 
eindfase. Bouwwerkzaamheden kwamen 
vrijwel stil te leggen, kleine reparaties en de 
afronding van de renovatie werden flink 
vertraagd. Transport van materialen was niet 
mogelijk en ook de prijs verdubbelde. Daarom 
werd er gezocht naar materialen uit de 
omgeving.  

Begin december ontvingen we een bericht 
waarin met enige trots vermeld werd, dat met 
behulp van het schoolbestuur, de ouders en de 
leraren, het gelukt was om de renovatie van 
het schoolkantoor af te ronden. Prachtig om te 
vermelden is dat ruim 40% van de totale 
kosten door de ouders zelf bijeengebracht is in 
de vorm van aangeleverde lokale materialen, 
arbeid en geld. Hierdoor was het zelfs mogelijk 
om, behalve het kantoor, ook de ernaast 
gelegen lerarenkamer te  renoveren. Een mooi 
voorbeeld van een goede samenwerking en 
een grote betrokkenheid van de ouders bij de 
school.  

Gerenoveerd schoolkantoor 

Op de foto ziet u het eindresultaat, de muren 
fris wit geschilderd. Het regenwater wordt via 
goten in de grote, zwarte watertank van 10.000 
liter opgevangen. Dit is heel belangrijk, vooral 
nu de laatste jaren de droge periodes steeds 
heftiger en langer worden. Buswale is niet 
aangesloten op een waternet en de plaatselijke 
waterbronnen raken eerder uitgeput. 

Kiyunga - Technische school 
 
In oktober 2019 hebben wij een 
projectaanvraag ontvangen met als 
hoofdactiviteit de bouw van een werkplaats 
voor de afdeling elektra. Deze in 2016 
opgerichte afdeling had tot nu toe nog geen 
eigen praktijkruimte. 

De lockdown sinds maart was natuurlijk heel 
lastig voor iedereen, maar het gaf de VTI wel 
de gelegenheid de bouwwerkzaamheden over 
een grotere periode uit te voeren. Het werk is 
in december 2019 gestart en de ruwbouw van 
de werkplaats was eind februari 2020 klaar, 
net in het begin van het schooljaar. De ramen 
en de deuren zijn in juni geplaatst en de 
elektrische installatie is in november 
uitgevoerd. 
 
Heel mooi om te zien is dat de studenten 
onder leiding van hun leraren flink hebben 
meegewerkt. Zo hebben de studenten van de 
afdelingen bouw en houtbewerking in het 
kader van hun praktijkopdracht de ruwbouw 
verzorgd. Normaal zouden ze hun verplichte 
praktijkopdracht in het bedrijfsleven uitvoeren, 
maar nu dus op school onder leiding van hun 
leraren. De studenten verdienden zo hun eigen 
schoolgeld en de school is goedkoper uit. En 
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de elektrische installatie is, in het kader van 
hun opleiding en onder leiding van hun leraren, 
aangelegd door leerlingen van de afdeling 
elektra. 

Werkplaats afdeling elektra 

Tot zover het goede nieuws. In het geheel niet  
blij zijn wij met de aankondiging van fr. Joy dat 
hij wordt gepromoveerd tot hoofd van zijn orde 
in Oost-Afrika, met als standplaats Nairobi. In 
zijn nieuwe functie moet hij veel rondreizen in 
Oost-Afrika. 
Halverwege 2017 is hij in Kiyunga begonnen 
als parochiehoofd én als directeur van de VTI. 
Sindsdien is de VTI met grote stappen vooruit 
gegaan en dat is hoofdzakelijk zijn verdienste. 
De mensen in Kiyunga en wij zullen hem 
enorm missen. Half december vertrekt hij uit 
Kiyunga. 

Kiyunga - Ziekenhuis  

Fr. Bala is in november 2017, naast zijn werk 
als priester in de parochie Kiyunga, ook 
aangesteld als directeur van het St. Claret’s 
Holistic Health Centre (HHC) in Kiyunga, een 
op holistische visie geschoeid ziekenhuis. 
  
Vanaf de oprichting in 2003 was de Stichting 
Uganda betrokken bij het HHC, hetgeen in het 
verleden geresulteerd heeft in meerdere 
gesponsorde projecten. Na verloop van tijd is 
de aandacht van de stichting echter 
verschoven naar de scholen in Kiyunga. Het 
laatste door de stichting gesponsorde HHC 
project dateert alweer uit 2007. 
Het St. Claret’s Holistic Health Centre speelt, 
na de doorstart in juni 2018, een prominente 

regionale rol bij de uitvoering van 
gezondheidsprogramma's. De afgelopen tijd 
wordt ingezet op betere infrastructuur,  
apparatuur, meer personeel en een grotere 
beschikbaarheid van medicijnen. 

In december 2019 hebben wij van fr. Bala een 
projectaanvraag ontvangen met als 
hoofdactiviteit de aankoop van een chemisch 
analyseapparaat waarmee bloedmonsters 
kunnen worden geanalyseerd. Wij hebben zijn 
aanvraag toegekend en het project is 
inmiddels uitgevoerd. 

Chemisch analyseapparaat 

Website 

Afgelopen periode is veel energie gestoken in 
het updaten van de website van de stichting. 
Zo is meer informatie te vinden over de 
hiervoor vermelde projecten. Het loont zeer 
zeker de moeite om de site te bekijken, het 
webadres staat hieronder vermeld.  

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 
 


