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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.
De donkere dagen voor Kerstmis, daar zijn we
in beland. Veel miezerweer, grauw, de zon laat
zich zelden zien. Hopelijk komt daar
verandering in na de kortste dag, we zijn daar
onderhand wel aan toe.
Waar we ook aan toe zijn, is een uitweg uit de
coronapandemie. Maar net nu je denkt dat de
situatie onder controle is, dreigt de
omikronvariant van het coronavirus roet in het
eten te strooien.
Ook in Uganda heeft corona grote impact op
de samenleving. In deze nieuwsbrief besteden
we daar aandacht aan. Daarnaast kunt u
informatie verwachten over de scholen in
Buswale en Kiyunga.

Dat dit alles een grote impact op de
samenleving heeft, laat zich raden. Het
schoolgeld is omhoog gegaan, om de school
draaiende te kunnen houden. Veel ouders
kunnen dat niet betalen en hebben hun
kinderen van school gehaald. Anderen lukt dat
wel, zij het met kunst- en vliegwerk, zoals
verkoop van grond of afsluiten van een lening
tegen hoge rente.
Voor de kinderen zelf is het extreem moeilijk.
Meisjes worden zwanger, misbruik ligt op de
loer. Andere kinderen haken gedesillusioneerd
af en willen niet meer naar school.
De regering propageert online onderwijs, maar
computers zijn dun gezaaid in Uganda!
De verwachting is nu dat de scholen compleet
opengaan in januari. Maar daarbij is nog geen
rekening gehouden met de omikronvariant van
het coronavirus.

Buswale

Corona in Uganda
Begin 2020 werd duidelijk dat corona grote
impact op de samenleving zou hebben. Eind
maart werd een strenge lockdown
afgekondigd, die voor de scholen tot half
oktober zou duren. Daarna werden ze beperkt
geopend, eigenlijk alleen voor leerlingen die in
hun eindexamenjaar zaten. Zo bleven
bijvoorbeeld de scholen gesloten voor het
merendeel van de lagere schoolleerlingen.
Het schooljaar werd verlengd. Een normaal
schooljaar in Uganda loopt gelijk op met een
kalenderjaar, waarbij de grote vakantie in
januari valt en de eindexamens in december.
Nu werd het schooljaar verlengd tot april 2021,
met de eindexamens in maart.
Dit jaar wordt een verkort schooljaar
gehanteerd, het loopt van april tot januari
2022. Het merendeel van de leerlingen zit nog
steeds thuis.

Hoofdonderwijzeres en voorzitter schoolcomité Buswale
Primary School

Zoals we in onze vorige nieuwsbrief berichtten,
hebben we dit jaar geld naar Buswale
overgemaakt om een tweede boekenproject uit
te voeren. Het is een vervolg op het eerste
boekenproject uit 2016, dat voor leerlingen,
leraren, ouders en andere betrokkenen zeer
goed heeft uitgepakt.
De lokale ontwikkelingsorganisatie Bucapido,
onder leiding van hoofdonderwijzeres Margret
Wanayama van de Primary School in Buswale,

heeft een overzicht gemaakt van de benodigde
leermiddelen voor drie lagere scholen in de
parochie Buswale. Onder leiding van
projectleider Joseph Mangeni zijn de aankopen
gedaan en aan drie scholen overhandigd.

mag. Kiyunga en daarmee ook de Lady’s SS
ligt in het Luuka district en dit gebied kent,
dankzij de lockdown, een van de hoogste kindzwangerschappen van Uganda.
Nu al weten we dat een aantal meiden niet
meer naar school terug zal keren. Ze zijn in
verwachting of hebben intussen al een kind
gekregen.

Kiyunga - Technische school
Begin december waren er tachtig leerlingen
aanwezig. Zij waren druk bezig met de
voorbereidingen op hun eindexamen.

Hoofdonderwijzeres Bulamba Primary School

Wij hebben foto’s van de gekochte
lesmateralen én een financiële verantwoording
ontvangen. Voor meer informatie, zie onze
website.

Fr. Amos, de nieuwe directeur, heeft het
onderhoudsproject opgestart. Zoals
gebruikelijk worden hierbij de studenten
ingezet, wat voor hen leren en werken in de
praktijk mogelijk maakt en wat voor de school
kosten bespaart.

Inmiddels wordt er nagedacht over een
volgend project. Er is gekozen voor de
renovatie van een klaslokaal en een hal.
Tussen het klaslokaal en de hal komt een
beweegbare wand. Zo kan er bij grote
evenementen of bij examens snel één grote
ruimte worden gerealiseerd.
Mede door het coronavirus zijn de prijzen van
materialen flink gestegen. De projectaanvraag
dateert van voor de zomer. Maar met name de
kosten voor brandstof zijn in drie maanden tijd
verdubbeld en daarom hebben we om een
update van de begroting gevraagd. Wij hopen
voor het jaareinde groen licht voor dit project te
kunnen geven.

Kiyunga - Meisjesschool
Begin december was er, vanwege de
coronabeperkingen, slechts een klas van
twintig eindexamenstudenten aanwezig, de
overige klassen zijn nog thuis.

Stucen van de elektrawerkplaats door leerlingen onder
begeleiding van een docent

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

Speciaal voor hen is het te hopen dat de
school komende januari weer volledig open
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