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Beste vrienden, donateurs, 

 

We zijn weer terug van een drukke én vermoeiende én natuurlijk ook weer enerverende reis naar 

Oeganda. We zijn later gegaan dan oorspronkelijk gepland, omdat we wegens 

familieomstandigheden de reeds geboekte reis in oktober 2009 hebben moeten annuleren.  

 

De terugkomst bij de St. Agnes school was voor ons enigszins teleurstellend: in de afgelopen periode 

was er helaas heel weinig vooruitgang op de school geboekt. Een aantal dingen die we bij onze 

voorgaande bezoeken hadden gekocht (o.a. de 40 “triple” stapelbedden met kussens, dekens en 

lakens) waren weer verkocht omdat er geldgebrek was. Ook de aangelegde waterleiding was 

afgesloten omdat de rekening niet was betaald. De gebouwde slaapzalen en de nieuwe wc’s (een 

echte hygiënische verbetering) waren gelukkig nog in goede staat en werden gebruikt evenals de 

boeken in de bibliotheek, maar de omstandigheden voor de kinderen waren nog steeds erg 

gebrekkig. Ook waren er minder kinderen op school dan voorgaande keren en waren er niet voor alle 

klassen onderwijzers aanwezig. Helemaal onverwacht was het niet, omdat we via onze 

contactpersonen in Oeganda al begrepen hadden dat het niet florissant liep.  

 

Omdat we niet verwachten dat er veel zal veranderen resp. verbeteren hebben we besloten om zelf, 

in de nabij gelegen plaats Jinja, een nieuwe St. Agnes school te bouwen. 

 

Tijdens deze reis zijn we erg druk geweest om voor de bouw van deze school alles voor te bereiden. 

We hebben een Foundation opgericht, die eigenaar van deze school wordt en we hebben een 

bankrekening geopend (wat op zich al een tijdrovende klus is). Heel veel moeite en tijd hebben we 

besteed om een “plot” land te kopen: uiteindelijk zijn we er in geslaagd een prachtig stuk land te 

kopen van 3200 m2, op een mooie, goed bereikbare plaats, gelegen in een zéér kinderrijke 

omgeving. We hebben toestemming van de plaatselijke autoriteiten gekregen en ook hebben we een 

aannemer geselecteerd die de school gaat bouwen. 

 



Stichting St. Agnes School Oeganda – www.agnesschooloeganda.nl -  

Banknummer NL55RABO0141278013 - KvK 17215973 

 

In de eerste fase realiseren we gebouw I bestaande uit 3 klaslokalen (Primary 1, P2 en P3), een klein 

kantoortje en 4 wc’s (dit keer “flush” toiletten in plaats van de “pitlatrines”), in de 2
e
 fase zullen we 

gebouw II bouwen, bestaande uit 4 klaslokalen en een keuken. 

 

Onze planning is om het eerste gebouw in februari 2011, bij het begin van het nieuwe schooljaar in 

Oeganda, klaar te hebben. Dan moeten ook de eerste 60 kinderen zijn geselecteerd (we beginnen 

met een 1
ste

 en een 2
e
 klas), moeten de lesprogramma’s klaar zijn, alle schoolartikelen en lesboeken 

zijn gekocht  en 2 teachers zijn aangenomen. 

 

Gelukkig hoeven we niet alles alleen te doen. Naast de 2  Oegandese dames die we al 3 jaar kennen 

hebben we een betrouwbare aannemer gevonden en hebben we een Nederlands echtpaar 

woonachtig in Jinja, bereid gevonden een oogje in het zeil te houden bij de bouw van de school. Ook 

een Oegandese advocaat, die in Nederland heeft gestudeerd en die getuige is geweest bij het 

huwelijk van onze neef met een Oegandese vrouw, is ons behulpzaam. 

 

Naast druk te zijn geweest met onze eigen school hebben we ook nog Betty bezocht, een meisje van 

17 jaar die door vrienden van ons wordt ondersteund bij het volgen van haar opleiding aan de 

middelbare school. Samen met haar hebben we spulletjes gekocht om het dagelijkse leven wat 

aangenamer te maken, zoals tandpasta, zeep en waspoeder, maandverband, suiker, een zaklantaarn, 

wat eenvoudige kleding en schoenen, een thermoskan voor warm water en meer van dit soort kleine 

spulletjes. Ze is heel blij met de hulp die ze vanuit Nederland krijgt, want zonder die hulp zou ze niet 

verder kunnen leren. 

 

Een groot deel van het speelgoed en de boeken die we bij ons hadden, hebben we gegeven aan een 

weeshuisje dat geleid wordt door 2 jonge vrouwen van rond de 25 jaar uit Nederland. In dit 

weeshuisje leven 14 kinderen in de leeftijd van 2 tot 7 jaar, 4 van hen zijn gehandicapt. Op onze 

vraag hoelang ze in Oeganda wilden blijven antwoordden ze, dat ze voor de kinderen willen blijven 

zorgen totdat de jongste volwassen is, dat wil dus zeggen nog minstens 15 jaar! We kunnen jullie 

verzekeren dat dat, in deze omstandigheden, een héééle grote prestatie is. 

 

Jullie zien, we hebben deze 3 weken niet stil gezeten. Maar we zijn zeer voldaan thuis gekomen 

omdat alles wat we van plan waren, is gerealiseerd. We zijn ons er van bewust dat de opbouw van 

deze school een ambitieus plan is, maar we hebben er alle vertrouwen in, dat we er in zullen slagen 

onze plannen te realiseren. 

 

Ook zullen jullie begrijpen dat we jullie steun nu meer dan ooit nodig hebben. Dus we hopen op een 

voortzetting van de hulp te kunnen rekenen. We zijn van plan de financiële steun te vertalen in 

concrete dingen, zodat de gulle gevers weten waaraan hun geld besteed wordt. Bijvoorbeeld: voor € 
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15 kunnen we de leerboeken voor 1 schooljaar voor 1 kind kopen, of: voor € 50 kan een kind een jaar 

naar school. Of…. voor € 5.000 kunnen we een klaslokaaltje bouwen. 

 

Uiteraard zullen we jullie op de hoogte houden van de voortgang; nu alvast een paar foto’s om een 

indruk te geven van onze reis. 

 

 

Hartelijke groeten, 

 

Gerda & Rob van de Wijngaert 
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