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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. 
 
Ook dit jaar weer de nodige corona-ellende in 
Uganda. De lockdowns volgen elkaar daar op, 
het leven ligt dan goeddeels plat. Van de 
regering hoeven de mensen geen steun te 
verwachten, noch op financieel gebied, noch 
op medisch gebied. Geen vaccins of 
mondmaskers, het is er bijna allemaal niet. 
 
Deze nieuwsbrief gaat daar verder niet over, er 
is al genoeg over geschreven, de door corona 
veroorzaakte ellende is intussen genoegzaam 
bekend. Nee, er spelen nog allerlei andere 
zaken rondom de scholen in Buswale en 
Kiyunga en informatie daarover is wat u in 
deze nieuwsbrief van ons kunt verwachten.  
 

Buswale 

In december 2020 berichtten wij u dat de 

renovatie van het schoolkantoor was afgerond. 

Er was zelfs budgettaire ruimte om ook de 

lerarenkamer te renoveren. De grote 

betrokkenheid van het schoolbestuur, de 

ouders en de leraren heeft ons blij gestemd. 

De goede uitvoering van dit project is voor ons 

de reden om Bucapido (Buswale Catholic 

Parish Integrated Development Organisation) 

te vragen een volgend projectvoorstel aan te 

dragen. Er zijn een aantal voorstellen gedaan. 

Deze hebben allemaal te maken met het 

vervolg van de renovatie van het 

schoolgebouw en de lerarenonderkomens. Op 

dit moment zijn we, samen met Bucapido, in 

overleg hierover en als onze laatste vragen zijn 

beantwoord, willen we tot realisatie overgaan. 

In 2015 hebben we 5.000 euro gedoneerd voor 

het boekenproject Bussoms (Buswale Schools 

Scholastic Materials). Het ging om de aanschaf 

van boeken en andere leermiddelen voor drie 

lagere scholen in de parochie Buswale. Dit 

project is toen goed ontvangen. Het heeft 

enorm geholpen om de leerkrachten en ouders 

te stimuleren de leerlingen te ondersteunen bij 

het verbeteren van hun leerprestaties.  

 

Inmiddels zijn we zes jaar verder en is het 

leerplan van de basisscholen in Uganda 

aangepast. Daarom hebben we de aanvraag 

voor een tweede Bussoms boekenproject 

goedgekeurd en inmiddels het benodigde geld 

naar Bucapido overgemaakt.  

Kiyunga - Technische school 
 

De technische school in Kiyunga heeft een 

nieuwe leiding gekregen. Door de promotie 

van fr. Joy tot hoofd van de Claration 

Missionarissen in Oost-Afrika (Tanzania, Kenia 

en Oeganda) moest er een nieuwe directeur 

komen. Dit nu is fr. Amos geworden. Een 

introductie van fr. Amos kunt u vinden op onze 

website.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Father Amos, de nieuwe directeur van de VTI 

Begin juli heeft fr. Amos ons een update 

gestuurd betreffende de coronasituatie in 

Oeganda; deze hebben wij ook op onze 

website geplaatst. 

Vervolgens hebben wij van hem een 

projectvoorstel ontvangen betreffende het 

onderhoud van en aanvullingen op de 

bestaande infrastructuur van de VTI. Het gaat 

hier om renovatie van de oude 

lerarenbehuizing, het stucen van de in 2020 

gereedgekomen nieuwe werkplaats voor de 
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afdeling elektra en het aanbrengen van goten 

bij diverse gebouwen. Dit laatste is heel 

belangrijk. Indien goten blijvend ontbreken, 

zullen de overvloedige slagregens in de 

regentijd na verloop van tijd de fundering 

aantasten en daarmee het hele gebouw. 

Het projectvoorstel is, met wat aanpassingen, 

door ons goedgekeurd. Fr. Amos mag nu laten 

zien dat realisatie van dit project bij hem in 

goede handen is. 

Kiyunga - Meisjesschool 
 

Afgelopen februari ontvingen wij een slecht 

bericht van sr. Velankanni Antony, de directrice 

van de school . Zij schreef dat haar 

congregatie stopt met haar aanwezigheid in 

Kiyunga en dientengevolge de 

verantwoordelijkheid voor de school teruggeeft 

aan het bisdom Jinja. De reden die sr. 

Velankanni opgeeft, is dat de congregatie 

grote moeite heeft zusters te interesseren voor 

een  verblijf in Kiyunga wegens armoedige 

omstandigheden en veelvuldige malaria-

aanvallen én de slechte financiële situatie van 

de school. De congregatie heeft in het 

verleden diverse malen geld bijgepast om de 

school draaiende te houden en wil dit niet 

langer doen. 

 

De verantwoordelijkheid voor de school ligt nu 

dus bij het bisdom Jinja. Wij hopen heel erg, 

dat het bisdom erin slaagt een andere zusters- 

congregatie voor de school te interesseren, 

maar zeker is dit niet. 

 

Het bisdom heeft intussen fr. Amos gevraagd 

zich tijdelijk over de school te ontfermen. Hij is 

in de schooladministratie gedoken en heeft de 

huidige situatie aangaande de school op 

papier gezet. Het is niet best allemaal, corona 

heeft de school flink teruggeworpen in de tijd 

aangaande het aantal leerlingen en de 

financiële situatie. Alles is veel duurder 

geworden en van de regering hoeven ze, 

ondanks aangekondigde steun in de vorm van 

maskers en vaccins, voorlopig niets te 

verwachten. 

 

Fr. Amos zijn situatieschets ging vergezeld van 

een projectvoorstel. Het behelst onderhoud 

van de infrastructuur (voornamelijk het 

aanbrengen van goten bij diverse gebouwen) 

en geldelijke ondersteuning voor leerlingen en 

leraren. Hoewel wij hier niet onwelwillend 

tegenover staan, hebben we besloten dit 

voorstel nog niet te honoreren. Fr. Amos is 

nieuw, eerst maar eens kijken hoe hij het 

hiervoor vermelde project voor de VTI 

realiseert.       

Stichtingsactiviteiten in 2020 

Dan over de Nederlandse activiteiten van de 

stichting en over de financiën. Ondanks dat de 

40 MM in Venhuizen in 2020 niet 

georganiseerd kon worden, mochten we toch 

een mooi bedrag van deze organisatie 

ontvangen. Van de organisatie achter ‘Een 

vissie voor de Missie’ ontvingen we ook een 

bijdrage, evenals van de gemeente 

Koggenland en van de jagersvereniging. 

Deze giften en uw donaties tezamen hebben 

geleid tot een bedrag van € 9.237 aan 

inkomsten. Door corona lagen de scholen in 

Uganda in 2020 merendeels plat, daarom is er 

dat jaar geen geld naar Uganda overgemaakt, 

met daarbij de kanttekening dat wij verwachten 

in 2021 aanzienlijk meer uit te geven dan wat 

voor ons gebruikelijk is. Aan kosten waren we 

€119,- (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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