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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. 
 
Waar we in de vorige nieuwsbrief nog zeer 
bezorgd waren over de gevolgen van de 
omikronvariant van het coronavirus, kunnen 
we nu melden dat die gelukkig mee zijn  
gevallen. 
Dit geldt voor Nederland, maar zeker ook voor 
Uganda. Hoewel daar nog beperkende 
maatregelen zijn, is het merendeel afgebouwd 
en is de samenleving weer open. Daarom 
besteden we er hier verder geen aandacht 
aan. 
Informeren over de scholen in Buswale en 
Kiyunga, dat is waar deze brief over gaat. En 
over een opmerkelijk project van fr. Bala in 
Katuguru. 
 

Buswale 

In Buswale wordt gewerkt aan 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. 

 

Links het eerder gerenoveerde - , rechts het nieuwe gebouw 

Eind december is het project opgestart en men 
is voortvarend aan de slag gegaan. De 
wanden, het dak en de vloer zijn reeds 
aangepakt, maar er moet nog het nodige 
gebeuren. Wat hierbij niet mee helpt zijn de 

soms excessieve prijsstijgingen van de 
benodigde materialen. De reeds bijgestelde 
begroting moet opnieuw worden aangepast.  

Kiyunga - Technische school 

De technische school in Kiyunga is dit 
schooljaar met 178 studenten goed begonnen.  
Naast de inschrijvingen voor het nieuwe 
schooljaar, meldden zich de studenten die hun 
studie het vorige schooljaar eigenlijk hadden 
moeten afronden, maar daar vanwege  corona 
niet aan toegekomen zijn. In de eerste 3 
maanden van dit jaar hebben zij alsnog de 
gelegenheid gekregen dit te doen. 

Studenten van de kledingafdeling bezig aan hun examen 

De enorme  toeloop van studenten heeft echter 
wel voor problemen gezorgd. Met name de 
administratie en de huisvesting van zo’n groot 
aantal waren niet gemakkelijk. Er moest 
geïmproviseerd worden. Gelukkig was de 
grote, voor meerdere doeleinden geschikte hal 
van het nabijgelegen opleidingsinstituut voor 
catechisten beschikbaar als extra slaapzaal. 
 
Aan het begin van het tweede trimester 
hebben zich al 131 studenten ingeschreven, 
maar de teller loopt nog door. 

Kiyunga - Meisjesschool 
 
Er zijn nieuwe zusters aangetrokken om de 
dagelijkse beslommeringen van de school in 
goede banen te leiden. Zij zijn, evenals fr. 
Amos, afkomstig uit Nigeria. Momenteel zijn zij 
zich aan het inwerken. Meer valt er nu nog niet 
over te zeggen. 
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Katuguru - Health Centre  
 
Dan door met Katuguru, een dorp in het 
zuidwesten van Uganda vlakbij de grote stad 
Mbarara. De stichting Uganda heeft hier in het 
verleden een beperkte financiële bijdrage 
gegeven aan 2 projecten, namelijk de bouw 
van een kerk in 2009 en de uitbreiding van het 
ziekenhuisje met een toiletgebouw in 2019. 

Eigenlijk willen we hier niet actief zijn. Onze 
aandachtsgebieden zijn immers Buswale en 
Kiyunga. Vorig najaar echter kregen we een 
fantastisch aanbod. Wij zouden een donatie 
van 10.000 euro mogen ontvangen mits die 
besteed zou worden aan de verbetering van de 
medisch zorg in Katuguru. 

De ziekenzorg in Katuguru is sinds 2021 in 
handen van fr. Bala. Vanuit Kiyunga kennen 
wij hem als een zeer gedreven man, die daar 
mooie dingen tot stand heeft gebracht. 

Tegen zo’n aanbod zeg je natuurlijk geen nee. 
Wij hebben contact opgenomen met fr. Bala en 
die bleek al in kaart te hebben gebracht hoe de 
medische zorg in Kiyunga kon worden 
verbeterd. In feite min of meer een kopie van 
hoe hij dat ook in Kiyunga heeft gedaan, dus 
dat was gemakkelijk. Zijn projectaanvraag is 
gehonoreerd en eind vorig jaar is het geld 
overgemaakt. 

Aanbouw zusterverblijf 

Er is begonnen met de uitbreiding van het 
ziekenhuis met een zusterverblijf. De aan te 
kopen apparatuur is besteld en wordt naar 
verwachting binnenkort afgeleverd en 
geïnstalleerd. 

Maandelijkse Covid vaccinatie 

Als alles voltooid is zal men beter onderzoek 
kunnen doen, bevallingen kunnen begeleiden, 
personeel kunnen onderbrengen en meer 
gezondheidsprogramma’s in de omliggende 
dorpen kunnen uitvoeren.  

Stichtingsactiviteiten in 2021 

Dan over de Nederlandse activiteiten van de 
stichting en over de financiën. Van de 40 MM 
in Venhuizen mochten we ook dit jaar een 
mooi bedrag ontvangen. Verder waren daar 
weer bijdragen van de gemeente Koggenland 
en van de jagersvereniging. 
Extra dit jaar was de opbrengst van de 
voetbalpool, een legaat dat we mochten 
ontvangen en dan natuurlijk de voor Katuguru 
bestemde donatie.  

Deze giften en uw donaties tezamen hebben 
geleid tot een bedrag van € 23.084 aan 
inkomsten. Naar Uganda is € 25.000 
overgemaakt en aan kosten waren we €153 
(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 

 


