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NIEUWS-
BRIEF

Het is juli 2020, een bijzondere en onzekere periode ligt ach-
ter ons en ook de zomer die voor ons ligt zal anders zijn 
dan anders. Het corona-virus heeft de wereld in z’n greep. 
Toch is er genoeg nieuws te melden over de ontwikkelingen 
op onze projecten in Oeganda. Kort voor de corona-uitbraak 
startte daar het nieuwe schooljaar na de lockdown wordt ook 
in Oeganda het dagelijks leven nu weer langzaam opgepakt. 

Start schooljaar
Het schooljaar in Oeganda startte in februari. Op de eerste dag 
was het een grote verrassing voor het team dat 315 leerlingen 
zich melden voor de eerste termijn. Dit was een ongekend groot 
aantal! De verwachting was dat het aantal ook hierna nog zou 
oplopen, maar door de corona-uitbraak ligt het onderwijs op dit 
moment in Kitgum nog stil. Het schoolgebouw biedt ruimte aan 
de klassen 1 t/m 4 en als de school weer start zitten deze nu 
overvol. Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 is er nog geen ge-
bouw, maar om hen toch vast les te kunnen geven, is er een tijde-
lijk onderkomen gerealiseerd voor deze groep. De gemeenschap 
heeft hiervoor zelf gezorgd, omdat ze het zo belangrijk vinden dat 
ook deze groep alvast op deze school onderwijs krijgt. 
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heet Lalam Jennifer en de leerkracht heet Okot Ceaser. Het is 
fijn te weten dat er nieuwe teamleden aangetrokken zijn en we 
weten dat ze op school een goede inwerkperiode en begeleiding 
krijgen. Daarnaast komen leerkrachten vaak van verder weg en 
wonen ze in ‘teachershouses’ op het project, omdat ze niet elke 
dag naar huis kunnen reizen. De gemeenschap heeft hierbij ook 
de mouwen opgestroopt en is begonnen met het bouwen van 
banda’s (kleine hutten van hout en stro) voor de leerkrachten.  

Bouw unit 5 t/m 8
Tijdens ons bezoek in oktober werd heel nadrukkelijk door de 
gemeenschap de wens uitgesproken dat ze de school willen uit-
breiden met klas 5 t/m 8. Wij ondersteunen deze ontwikkeling 
nu en alle plannen zijn klaar. De bouw is begonnen en de muren 
zijn inmiddels opgemetseld tot deurhoogte. Er komt een zelfde 
gebouw als er nu staat voor groep 1 t/m 4 met een iets andere 
indeling. Zodoende komen er 4 klaslokalen en een bibliotheeek 
bij en is er voor de oudere leerlingen ook een eigen plek. We hou-
den jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Houd hiervoor ook 
onze facebookpagina (Stichting Mukwano Oeganda) in de gaten! 

Beeldbellen
David was van plan om dit voorjaar naar Nederland te komen. 
Maar door de corona-uitbraak heeft dit niet door kunnen gaan. 
Wel blijven we regelmatig met hem in contact via whats-app en 
beeldbellen. Zo vertelde hij dat er overleg wordt gevoerd met de 
ouderraad om een leerlingenstop in te stellen. De school is erg 
populair vanwege de goede leerkrachten en de aandacht voor de 
kinderen. Als het leerlingenaantal boven de 500 komt, kunnen ze 
dit niet meer waarborgen.

Lock down in Oeganda
Vanwege de pandemie is sinds 18 maart de school gesloten. De 
maatregelen in Oeganda verbieden het om te reizen en er is een 
avondklok ingesteld. Dit legt het hele leven stil. Het is verboden 
om met meer dan 4 mensen buitenshuis samen te komen en 
alleen levensmiddelenwinkels mogen open zijn. Er wordt streng 
gehandhaafd door het leger. De Corona gevallen die in >>>

Schooluniformen
David en het team hadden als grote wens om schooluniformen 
voor ‘hun kinderen’ te krijgen. In Oeganda is dit erg belangrijk 
voor het onderwijs: het zorgt voor herkenbaarheid en voor goede 
en nette kleding op school. Er is geen onderscheid tussen de 
kinderen, want iedereen draagt hetzelfde. Ook is het zo dat dit 
voor sommige kinderen hun enige nette en complete set kleding 
is. Halverwege febuari was het zover: de eerste uniformen waren 
klaar en konden gedragen worden! Het schooluniform voor meis-
jes bestaat gewoonlijk uit een rok/jurk, maar ze hebben er een 
goede oplossing voor gevonden om meisjes ook wat meer speel-
mogelijkheden te geven: onder de rok zit namelijk een broek! De 
kinderen dragen hun uniform met trots! 

Leerkrachten
Door het grote aantal kinderen zijn de groepen erg groot. Het 
team is erg blij dat ze twee nieuwe, bekwame leerkrachten heb-
ben gevonden die op de school willen werken. De nieuwe lerares 
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Oeganda bekend zijn, zijn voornamelijk in de buurt van Kampala. 
Verdere verspreiding lijkt minimaal. De risicogroep is in Oeganda 
ook een stuk kleiner dan in Westerse landen. De bouw van de 
school kan doorgaan, zolang er bouwmaterialen voorradig zijn. 
Inmiddels worden de maatregelen langzaam afgebouwd en is er 
steeds weer een beetje meer mogelijk waar het gaat om reizen 
en bijvoorbeeld ook de bevoorrading van de afgelegen gebieden 
zoals Kitgum.
   
Waterput
Op 9 juni is er een waterput geslagen bij het nieuwe schoolge-
bouw. De put die maar liefst 70 meter diep is, wordt uitgerust 
met een pomp die werkt op zonnepanelen. Het is de bedoeling 
dat mensen uit de gemeenschap een klein bedrag gaan betalen 
voor het tappen van water. Met het geld wordt het onderhoud 
van de pomp gefinancierd, maar ook een deel van de exploitatie 
van de school. UIteraard wordt het water ook gebruikt voor de 
school zelf. De waterput is gefinancierd door een groep mensen 
uit Nijmegen en omgeving. Zij zorgen ook voor alle voorwaarden 
rondom de waterput.

Samenwerking met Elisabeth Namaganda Foundation
Als stichting zijn wij aangesloten bij het Platform Oeganda in Ne-
derland. We proberen hierin samenwerking te zoeken met an-
dere lokale initiatieven die actief zijn in Oeganda. Om ervaringen 
te delen en zowel in Nederland als in Oeganda van elkaar te kun-
nen leren. Op deze manier kwamen wij in contact met Stichting 
Mirembe. Mirembe bestaat al sinds de jaren zeventig en onder-
steunt met name medische en educatieve projecten in Oeganda. 

Tijdens ons bezoek in oktober hebben we één van deze projec-
ten bezocht, de Elisabeth Namaganda Foundation (ENF). Deze 
organisatie ondersteunt sinds de jaren zeventig kinderen in het 
‘help-me-to-school’ programma. Dit programma richt zich op het 
ondersteunen van kinderen door hun schoolgeld te betalen. De 
stichting heeft de afgelopen jaren een koers ingezet om zelfvoor-
zienend te worden en niet afhankelijk te zijn van buitenlandse 

giften. Ze hebben hiervoor een charitatief fonds opgezet, waar-
bij ex-pupillen de stichting financieel ondersteunen. Daarnaast is 
ENF bezig met het ontwikkelen van andere vormen om zelf in-
komen te vergaren. Zij verhuren partytenten en beheren de par-
keerplaats van een universiteit. We zijn met deze stichting in ge-
sprek om te kijken in hoeverre wij hierin eventueel samen kunnen 
werken. Niet om schoolgeld te betalen, maar om te investeren in 
een manier waarmee zij structureel inkomsten kunnen genereren 
om het schoolgeld van de leerlingen te financieren. 

- VACATURE - 
VRIJWILLIG VERSCHILMAKER

Jij vindt het fijn om een verschil te maken voor mensen 
die minder ontwikkelingskansen hebben dan jijzelf en je 
wilt wel wat van de wereld zien. 

Dit vind je leuk om te doen:
• Het opzoek gaan naar manieren waarmee we een 

structureel en duurzaam verschil kunnen maken in 
het leven van de de allerarmsten in Oeganda.

• Het samenwerken met mensen in Oeganda die pro-
jecten begeleiden of ontwikkelen. 

• Het onderhouden van contacten met mensen in Ne-
derland die iets kunnen betekenen in het maken van 
een verschil.

• Het organiseren van acties om geld op te halen voor 
de projecten. 

• Ervoor te zorgen dat geld dat de stichting is toever-
trouwd en bestemd is voor Oeganda op de meest 
effectieve manier wordt ingezet. 

• Het samenwerken met een klein team van nuchtere 
vrijwilligers met (inmiddels ruime) ervaring in het vrij-
willige ontwikkelingswerk. 

Hier herken jij jezelf in:
• Je wilt jezelf ook in je vrije tijd ontwikkelen en uitge-

daagd worden. 
• Je bent jong van geest.
• Je woont in de omgeving van Aalten en/of bent be-

reid om eenmaal per maand deze kant op te komen 
voor overleg.

Dit zoek jij verder in vrijwilligerswerk:
• De mogelijkheid om reizen te maken en bijzondere 

mensen (en dieren) te ontmoeten. 
• Een ongekend goede vergadersfeer, inclusief versge-

bakken taart of koekjes of chocola of...

Lijkt dit je wel wat? Dan kun jij bij ons bestuur! Neem 
contact met ons op voor een kennismaking!


