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Een pittig maar goed gesprek 
Het belangrijkste doel van deze reis was vooral 
goede gesprekken voeren met de Oegandezen: 
Samen aan tafel zitten en praten over ons ge-
zamenlijke doel. Toen we aankwamen werden 
we ontvangen door Israel en zijn vrouw Irene. 
Een warm en hartelijk welkom. Het was fijn 
om elkaar weer te zien. De eerste dag op het 
project hebben we direct een gesprek gehad 
met Israel. Dit ging hoofdzakelijk over de gang 
van zaken in de afgelopen tijd. Ook Israel had 
het gebrek aan communicatie als erg vervelend 
ervaren. Hierdoor zat er weinig vooruitgang in 
de bouw. We hebben aangegeven dat het es-
sentieel is om met elkaar in contact te blijven. 
Ook als er problemen zijn. Als wij bijvoorbeeld 
weten dat het begrote geld niet genoeg blijkt te 
zijn voor de bouw kunnen we samen naar een 
oplossing zoeken.

Prioriteiten stellen
Naar aanleiding van de gesprekken conclude-
ren we dat het afwerken van de school en de 
lerarenverblijven nu onze prioriteit heeft. We 
hebben samen gekeken wat er nodig is om dit 
te bereiken. We hebben afgesproken dat eerst 
de school en de lerarenverblijven volledig afge-
rond moeten zijn voor we nieuwe uitdagingen 
aanpakken. De realisatie van het scheikunde 
lokaal heeft voor de Oegandezen hoge priori-
teit. Dit is dus een goede motivatie het afronden 
van de school en de lerarenverblijven snel aan 
te pakken (zie de foto hierboven). 

Registratie school
Om de school officieel te erkennen moet er een 
scheikunde lokaal aanwezig zijn. Als die er is 

In mei was het alweer anderhalf jaar geleden dat we in Oeganda zijn geweest. Hoog tijd voor 
een nieuw bezoek! Emma en Hilde bezochten daarom in mei het Mukwano project in Oe-
ganda. Sinds ons laatste bezoek verliep de communicatie moeizaam. Daarom waren er on-
duidelijkheden ontstaan over de gang van zaken op het project. We gingen dan ook op reis 
met een flinke lijst vragen op zak.

kan de school geregistreerd worden.  Dit is een 
enorm voordeel voor de school. Het betekent 
namelijk dat er examens afgenomen mogen 
worden. Ook de gehaalde resultaten van de 
leerlingen kunnen dan worden bijgeschreven  
op naam van Buhweju High School. Dit zorgt 
natuurlijk voor een goede naam, wat nieuwe 
leerlingen aan zal trekken. Meer leerlingen 
betekent meer inkomsten uit schoolgeld en dus 
een betere financiële situatie voor de school 
waardoor goede leraren kunnen worden bin-
nengehaald. Het scheikunde lokaal kan dus het 
begin zijn van een sneeuwbaleffect aan posi-
tieve gevolgen.

Kliniek
Er komen niet veel mensen uit de buurt naar de 
kliniek toe. Dit komt omdat ze nog maar weinig 
vertrouwen hebben in de gezondheidszorg 
door een arts/verpleegkundige. Zij zijn gewend 
aan medicijnmannen en kruiden. Voor nu is er 
een schoolverpleegkundige aanwezig en dat 
is momenteel afdoende voor de zorg die er ge-
geven wordt. Op een later tijdstip zullen we dit 
opnieuw bekijken en eventueel de activiteiten in 
de kliniek uitbreiden.

Boardmeeting en ontmoeting met Jonathan
De vergadering  met het bestuur van de stich-
ting Gods Hands and Feet Ministries was erg 
bijzonder. Hier ontmoetten we Ezra, de oude 
hoofdmeester van de school en Goshem, de 
penningmeester van de stichting. Ook  onze 
manager Jonathan was hierbij aanwezig. Het 
was te merken dat hij, in de korte tijd die hij nu 
actief is op het project, goed in de gaten heeft 
hoe het er allemaal voor staat. Hij heeft ook >> 
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ervaring met andere projecten en scholen. Hij 
weet hoe de regelgeving in Oeganda in elkaar 
zit en helpt de mensen op het project om de 
administratie te professionaliseren. Tijdens de 
vergadering werd onder andere gesproken 
over de elektriciteit die nu is aangelegd op het 
project. De energierekening is nog geen 25% 
van wat het was toen we de generator moesten 
laten draaien. 

Schoolkeuken
We zagen al snel het fornuis in de schoolkeu-
ken kapot was. Het alternatief was koken op 
een open vuur. Maar dit verbruikt enorm veel 
kostbaar brandhout. Israel besloot hier zelf 
voor een oplossing te gaan zoeken en bestelde 
bij een lokale smid een constructie om het te 
vernieuwen. Nu is het een gerepareerd en een 
afgesloten geheel. We vinden het mooi om te 
zien dat ze met zulke dingen direct zelf actie 
ondernemen en ook op andere manieren aan 
financiering komen. 

Communiceren en verplaatsen in elkaar
We hebben gemerkt dat het heel belangrijk is 
om alles wat we niet snappen of vraagtekens bij 
hebben te vragen. Dit zorgt voor duidelijkheid 
en verkomt verwarring.  Wij kijken vaak met een 
Nederlandse bril op naar dingen die daar ge-
beuren. Nu we weer  terplekke geweest zijn en 
ook de Oegandese bril even op hebben gehad 
plaats je dingen in een ander perspectief. Wel 
realiseren we ons dat we een  duidelijke vinger 
aan de pols moeten houden en regelmatig con-
tact essentieel is. Wij willen hen geen westerse 
manieren opleggen, maar wel de garantie dat 
als er iets gebouwd wordt het ook afgewerkt 
wordt en duurzaam gemaakt voor de toekomst, 
zodat nog veel mensen er lange tijd profijt van 
zullen hebben.

Het Goede Doelengeld dat op maandag mee-
genomen is, komt ten goede van onze Stich-
ting. Daarnaast was er in mei een klusjesweek, 
waarin kinderen thuis heel hard gewerkt en ge-
klust hebben. Sommigen zijn druk geweest met 
poetsen, onkruid wieden, kamer opruimen en 
bed opmaken. Ook zijn er twee meiden aan het 
bakken gegaan en hebben heel veel cupcakes 
verkocht. Zo hebben ze goede zaken gedaan! 
Een ander voorbeeld is bij de kleuters: een jon-
gen heeft een hele ochtend hard gewerkt op de 
markt bij het opbouwen van de stand van zijn 
oom. Zo heeft iedereen zijn steentje bijgedra-
gen en wel letterlijk, want voor elke euro die ze 
ophaalden mochten ze een steen van de school 
inkleuren. En het werden heel veel stenen want 
in totaal is er 1250 euro opgehaald. 

Vrijdag 19 juni mocht Mirjam, bestuurslid van 
Mukwano en leerkracht op cbs De Klimop 
de cheque in ontvangst nemen van directeur 
Mieke Hebbink. Een heel mooi bedrag, waar we 
als Stichting heel blij mee zijn!

Opbrengst toetenactie
Eind 2014 heeft de toetenactie een bedrag van 
ruim €4.000 euro opgeleverd. Hierbij willen we 
nogmaals de vrijwilligers en de mensen die de 
nieuwjaarszakken hebben gekocht bedanken! 
Dankzij jullie is deze actie ieder jaar weer en 
groot succes. Op naar 2016!

Veel belangstelling presentatie reis
Zoals u van ons gewend bent geven wij na een 
bezoek aan Oeganda altijd een presentatie om 
u te informeren over onze werkzaamheden en 
de voortgang op het project. Op zondag 30 mei 
mochten wij in Elim een heel aantal geïnteres-
seerden welkom heten. Hilde en Emma vertel-
den hun verhaal en er werden kritische vragen 
gesteld. We kijken terug op een geslaagde 
ochtend waarbij ook de nieuw meegebrachte 
souveniers gretig aftrek vonden.

Hoeveel munten zullen het zijn?
Groep 6 van Triangel Hoog heeft in de maand 
april heeeeel veel centen voor ons gespaard. 
Iedereen heeft muntjes van 1,2 en 5 cent verza-
meld en natuurlijk mochten andere munten ook! 
Bij elkaar is het een bedrag van 138,78 euro! 
Op de foto is te zien dat dit wel heel veel munt-
jes zijn. Groep 6 en meester Jaap Boer, heel 
erg bedankt voor deze leuke en goede actie!

Spaaractie De Klimop
Afgelopen maanden is er in Lintelo, op cbs De 
Klimop, heel hard gespaard en flink geklust om 
zoveel mogelijk geld voor Mukwano te sparen.  


