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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. 
 
Later dan gepland dit jaar toch nog een 
nieuwsbrief met volop informatie over lopende 
projecten in Kiyunga, Buswale en Katuguru. 
 
Daarnaast zijn wij verheugd dat een 
projectaanvraag bij de Vastenactie is 
gehonoreerd. 
 

Kiyunga - Technische school 
 
Eind 2021 heeft Fr. Amos het project 
‘Renovatie VTI 2021’ opgestart. Na een 
voortvarend begin kwam de klad erin; het 
project kwam maar niet af. 
 
Er waren meerdere  oorzaken, waarvan 
budgettekort door prijsstijgingen van de 
benodigde materialen er een was. Een andere 
oorzaak was de enorme toeloop van studenten 
namelijk van 105 in 2021 naar 187 dit jaar. 
Daarnaast is er een nieuw schoolhoofd 
aangesteld. 
 
Dit alles vroeg veel aandacht van Fr. Amos, 
waardoor de afronding van het project erbij in 
is geschoten. 

                    Nieuw klaslokaal deels geschilderd 

Fr. Amos gaat nu een aanvullende begroting 
opstellen om het project af te kunnen ronden.  

Buswale 
 
Alhoewel de renovatie van het klaslokaal en de 
hal nog niet is afgerond zijn de ruimtes 
inmiddels wel in gebruik genomen. In de 
eindfase moest de reeds bijgestelde begroting 
opnieuw worden aangepast. 

 

Rechts het nieuwe gebouw. Goten en verf ontbreken nog 

Uiteraard wil de stichting wel weten waarvoor 
het extra geld nodig is. Een simpel ‘we hebben 
een budgettekort’ kan natuurlijk niet. Het heeft 
even geduurd voor wij Bucapido duidelijk 
konden maken welke informatie we nodig 
hadden om de aanvraag voor extra budget te 
kunnen honoreren. Dit traject is nu achter de 
rug en het benodigde geld om dit project af te 
ronden is overgemaakt. Het zal o.a. worden 
besteed aan de aankoop van een watertank, 
goten en verf. Op de foto is duidelijk te zien dat 
die nog ontbreken. 

Het is een mooi geheel geworden, een 
aanwinst voor de school. Zo kwam de 
vernieuwde hal goed van pas bij het afscheid 
van de hoofdonderwijzeres van de lagere 
school Mrs. Margaret Wanyama. Zij is met 
pensioen gegaan, maar blijft wel lid van het 
ontwikkelingscomité Bucapido.  
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Katuguru - Health Centre  
 
Het project ‘Uitbreiding HCS Katuguru’ is zeer 
succesvol geïmplementeerd. Het bestaande 
ziekenhuis is gedeeltelijk gerenoveerd en 
uitgebreid met een eerste hulppost. Doordat er 
intussen extra geld uit een andere bron 
beschikbaar was gekomen kon het ziekenhuis 
nogmaals worden vergroot en wel met een 4-
kamergebouw.  
Na afronding kon de intussen gearriveerde 
scanner als laatste worden geïnstalleerd en in 
gebruik genomen. 

Het project is afgesloten en op onze website 
na te lezen. 

 

Receptie eerste hulppost. Meekijken met mam  

Project Bussoms 2022 

Halverwege dit jaar zijn we benaderd door 
stichting de 2e Ronde in Akersloot met het 
aanbod ons werk financieel te ondersteunen. 
Uiteraard waren wij daar zeer blij mee. 
Geïnspireerd door het succes van de 
lesmaterialenprojecten Bussoms 2016 en 
Bussoms 2021 hebben we een derde 

bussoms-project voor Buswale voorgesteld. 
Het voorstel was akkoord. Na verloop van tijd  
kregen we 2200 euro overgemaakt. De 
stichting gaat dit bedrag aanvullen met eigen 
middelen en begin volgend jaar zal Bussoms 
2022 van start gaan. Hiermee worden weer 3 
scholen voorzien van lesmaterialen. 

Vastenactie 2023 

Zoals we eerder al gemeld hebben zijn er in de 
zeer uitgestrekte parochie Buswale 30 lagere 
scholen. In 2016 en in 2021 hebben we via het 
Bussoms-project al een aantal scholen kunnen 
voorzien van nieuw lesmateriaal. Deze 
projecten zijn zeer goed ontvangen en waren 
heel stimulerend voor zowel de leerlingen als 
de leraren. Vanuit de schoolraad kwam de 
vraag naar meer materialen om ook de andere 
scholen een kans te geven. 

Daarom hebben we in oktober een verzoek 
gedaan bij  Vastenactie voor een groot 
boekenproject. Tot onze vreugde is onze 
projectaanvraag goedgekeurd en doet de 
aanvraag mee als een van de projecten 
waarvoor in de Vastenactie 2023 geld wordt 
opgehaald. 
 
Hiermee kunnen we nog zes lagere scholen in 
de parochie Buswale, samen goed voor 3800 
leerlingen, voorzien van goed lesmateriaal. De 
Vastenactie start 1 februari 2023. We houden 
u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

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 


