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Wulira

Pieken en dalen
Het is al weer enige tijd geleden dat u een nieuwsbrief van ons ontving. In de tussentijd is
er veel gebeurd. In voorgaande nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen dat de afronding van
de school voor ons een belangrijk punt was om verder te kunnen investeren in het project.
In deze nieuwsbrief kunt u lezen dat de school is afgewerkt en dat er ook hard is gewerkt
aan de realisatie van een scheikundelokaal. Helaas hebben wij dat project in het najaar
weer stil moeten leggen vanwege verontrustende ontwikkelingen op het project. Verderop
in deze nieuwsbrief informeren wij u hierover. Tot slot informeren wij u, zoals gewoonlijk in
december, over onze jaarlijkse toetenactie.
Scheikundelokaal
Bovenaan de wensenlijst van de school stond
een scheikundelokaal. Wanneer de school een
eigen scheikundelokaal heeft, kan hij eindelijk
geregistreerd worden bij de overheid. De leerlingen uit de examenklas hoeven dan niet meer
naar andere scholen om hun examens te doen.
In september hebben wij ingestemd met de
start van dit project. Het project bestaat uit twee
fasen, waarvan de eerst fase van augustus tot
december werd uitgevoerd.

Afwerking school
In de afgelopen jaren hebben wij erg gehamerd
op de afwerking van de school. Wij hechten
hieraan een groot belang, omdat de afwerking
ervoor zorgt dat de school beschermd is tegen
weersinvloeden. Ook was het nodig om op
de bovenste verdieping de muur tot aan het
puntdak dicht te metselen zodat de klassen
minder overlast van elkaar hebben tijdens de
les. Uiteindelijk hebben wij deze afwerking dan
ook als voorwaarde gesteld voordat we nieuwe
projecten op zouden pakken. In augustus ontvingen we de foto’s van de werkzaamheden en
een volledig aangesmeerd schoolgebouw!

Eerste fase: (ver)bouwen!
De eerste fase is het verbouwen van één van
de bestaande lokalen naar een scheikundelokaal. Er zijn werkbanken gemetseld, maar het
meeste werk zit in het installatiewerk: gas en
waterleidingen naar alle werkbanken. Deze
fase moet volledig afgerond zijn voor we starten
met de volgende fase. De afronding stond
voor eind december gepland, maar begin november was het al zover en ontvingen we foto’s
van stromend water! Ook ontvingen we foto’s
van leerlingen die ons en al onze sponsors
bedanken voor onze bijdrage aan het
laboratorium.

Tweede fase: materialen en gereedschappen
De tweede fase is het inrichten van het lokaal
met de nodige materialen en gereedschappen
zoals gasbranders en chemische stoffen. De
voortvarendheid van de bouw en het enthousiasme van de leerlingen maken dat we graag
met deze fase willen starten, zodat het lokaal
ook echt in gebruik genomen kan worden. Helaas moeten we door de ontwikkelingen op het
project even pas op de plaats maken.
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Dit jaar spaart de school mee voor het inrichten van de scheikundelokalen. Zonder deze lokalen wordt de school niet geregistreerd en kunnen de examens er niet worden afgenomen.
Kinderen en team van CBS ’t Möllenveld: heel erg bedankt voor al jullie hulp!

Al vele jaren is CBS ’t Möllenveld één van de trouwe spaarders voor onze stichting. Elke week wordt er in de verschillende groepen zending/goede doelengeld opgehaald en wij hebben het geluk dit geld al een heel aantal jaren in ontvangst te mogen nemen. Dit jaar zijn er op de school veel nieuwe leerkrachten begonnen, waaronder ons bestuurslid Mirjam, maar
Mukwano blijft het goede doel: het zit er in het DNA. Als je de kinderen naar Mukwano vraagt, zeggen ze ‘Oeganda’, ‘school’, ‘kinderen eten pap en moeten ver lopen’ en ‘rare schoolbel’. Ook noemen ze steevast de naam van bestuurslid Emma die al vele presentaties op de school heeft gegeven.

CBS ’t Möllenveld: vaste spaarder voor Mukwano
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dat het niet zover komt, maar in ons achterhoofd houden we hier wel rekening mee. Onze
hoogste prioriteit is dat het project en al onze
investeringen niet verloren gaan. De kerk en de
school die gebouwd zijn met Nederlands geld
draaien goed en voorzien in een belangrijke
behoefte. Dat kunnen en willen we niet loslaten.
Ons werk daar is nog niet klaar.
Huidig contact met het project
Op dit moment is het moeilijk om contact te
krijgen met Israël. Wel hebben we regelmatig
contact met Jonathan. Hij regelt ontzettend
veel op het project, zoals de afwerking van de
school en de bouw van het scheikundelokaal.
Via Jonathan proberen we ook Israëls kant van
het verhaal te horen.
Ontwikkelingen op het project
Aan de basis van Stichting Mukwano ligt een
droom die Joanne met Pastor Israël deelde. Samen met Pastor Israël heeft de stichting in de
afgelopen jaren veel bereikt voor de inwoners
van het district Buhweju. De eerste jaren zijn de
ontwikkelingen heel snel gegaan. Zoals we u in
een eerdere nieuwsbrief meldden verloopt de
samenwerking nu stroef.
Onderzoek
Naast een moeizaam contact met Israël in de
afgelopen jaren, bereikten ons steeds meer
negatieve signalen over het functioneren van
Israël op het project en de nevenfuncties die
hij lijkt te bekleden. Er bestaan vermoedens
dat Israel geld dat hem is toevertrouwd voor
het project niet altijd daaraan heeft besteed.
Wij weten niet of dit waar is of niet. De Nederlandse Stichting Twawebwa, die ook op het
project werkzaam was, heeft om deze reden
besloten zich terug te trekken uit het project. Op
hun verzoek hebben de autoriteiten (politie) in
Oeganda een onderzoek ingesteld. Omdat dit
onderzoek ook in ons belang is, verlenen wij
uiteraard al onze medewerking.
Standpunt Mukwano
Stichting Mukwano heeft besloten om zolang
het onderzoek loopt, terughoudend te zijn met
het doen van uitgaven. Naast het politieonderzoek willen wij zelf graag een onafhankelijk
onderzoek en oordeel, om zo tot onze eigen
conclusies te komen. Het in de arm nemen van
een goede, betrouwbare advocaat is daarbij
een mogelijke optie. Tevens hebben we contact
met de Nederlandse ambassade in Oeganda.
Dit omdat binnen de politie veel corruptie heerst
en wij hierover graag advies willen.
Onze prioriteit
Het project valt onder het Oegandese bestuur
van God’s Hand and Feet Ministries International Organisation (GHFMIO). Wij onderzoeken
op dit moment of deze organisatie het werk,
ook zonder Israël, voort kan zetten en hoe we
dat vervolgens kunnen organiseren. We hopen

Vragen?
Ook al is nu nog niet bekend hoe alles gaat
lopen en hoe we verder gaan, we brengen u
toch op de hoogte van deze ontwikkelingen.
We zijn ons ervan bewust dat wij, wanneer wij
investeringen doen, dit doen met geld wat ons
toevertrouwd is door u. Daarom vinden we het
belangrijk om u hierover te informeren en zo
transparant mogelijk te zijn. Mocht u vragen of
meer informatie willen, dan kunt u contact met
ons opnemen. Wij houden u op de hoogte!
Toetenactie
Ondanks de huidige situatie hebben we ervoor
gekozen om onze traditionele toetenactie dit
jaar wél door te laten gaan. Ons werk op het
project is nog niet klaar. Ook al wordt het geld
nu nog niet uitgegeven, we hebben er vertrouwen in dat we dit op een later moment wel
kunnen doen.
Naast de normale kindertoete is er ook dit jaar
weer een babytoete: Een speciale zak gevuld
met lekkers en wat leuks voor de kleinsten tot 2
jaar. Beide toeten kosten €2,75 en kunnen t/m
27 december op de volgende manieren worden
besteld via onze website www.mukwano.nl.
Heeft u geen internet stuur dan een briefje met
daarop uw naam, adres, telefoonnummer en
het aantal (baby)toeten dat u wilt bestellen naar
Stichting Mukwano Oeganda, p.a. Ormelstraat
30, 7121 DC Aalten. U kunt ook uw bestelling
ook telefonisch doorgeven bij Hilde Koskamp,
tel.: 06-36311491. De voicemail inspreken is
ook mogelijk.
Ophalen van de toeten kan op 29 of 30 december tussen 18.30 en 19.30 uur bij de
Zuiderkerk, Ludgerstraat 64. De toeten zullen
bij afhaling contant met u worden afgerekend.
Als het afhalen voor u problemen oplevert, kunt
u contact opnemen met Hilde Koskamp via het
telefoonnummer hierboven.

Stichting Mukwano Oeganda
wenst u
een fijne kerst
en een gelukkig 2016!
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