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Verslag september 2010 

 

Beste vrienden, donateurs en belangstellenden, 

 

Begin dit jaar, in april, hebben we jullie geïnformeerd over de vorderingen bij het (op)bouwen van 

onze school in Oeganda. We hebben toen bericht over onze zoektocht naar een geschikt stuk grond, 

de onderhandelingen en uiteindelijk de aankoop van een mooie “plot” van ongeveer 3.000 m2. 

Inmiddels zijn we een stuk verder. Nog tijdens ons verblijf in Oeganda dit voorjaar hebben we 

afspraken gemaakt met een aannemer en architect. De architect heeft een ontwerp voor de school 

gemaakt, uitgaande van onze wensen, de mogelijkheden en de situatie ter plaatse (zie bijlage 1 en 2). 

Op de eerste tekening zien jullie een ontwerp van 2 gebouwen op het stuk grond. Gebouw 1 omvat 

klas 1, 2 en 3, een kantoortje en de wc’s. Gebouw 2, dat later wordt gebouwd, omvat klas 4, 5, 6 en 7 

en een keuken (de nummers 1 en 2 zijn op de tekening omgewisseld). 

Gebouw 1 wordt aan de rechter zijkant op het stuk grond gebouwd, gebouw 2 aan de achterzijde. 

Aan de voorzijde ligt de onverharde weg. 

De 2
e
 tekening laat zien hoe de gebouwen er uit gaan zien. De vloer van gebouw 1 krijgt 3 niveaus 

omdat het stuk grond enigszins afloopt. Aan de voorkant van het gebouw komt een veranda. Naast 

de 3 klassen komen een paar kantoortjes o.a. voor de leerkrachten en de bibliotheek. Daarnaast 

worden 6 spoel-  wc’s gebouwd en 2 “franse” sta-wc’s voor het geval dat de waterleiding niet werkt 

en de wc’s niet kunnen worden doorgespoeld. 

Na de nodige voorbereidingen is in juni met de bouw gestart. Wij hebben wekelijks contact 

(telefonisch of per email) met de aannemer zodat we goed op de hoogte blijven van de vorderingen. 

Eerst is de grond “bouwrijp” gemaakt d.w.z. dat de mais is geoogst en de grond daarna enigermate is 

geëgaliseerd. Vervolgens zijn de sleuven voor de fundering gegraven. Uiteraard met alleen 

handkracht, machines zijn er niet en dat is goed omdat nu 8 tot 10 mensen voor maanden werk 

hebben (foto 1). 

Nadat de sleuven zijn gegraven is de fundering gestort. Daarna is de vloer (vol)gegooid met fijne 

steen en gruis en daarna is het beton gestort. 

Het bouwen in Oeganda is niet te vergelijken met de manier waarop hier wordt gebouwd. Alles gaat 

veel primitiever: er zijn geen gedetailleerde bouwtekeningen, er is weinig gereedschap (en zeker 

geen electrisch gereedschap) en de mensen hebben geen groot vakmanschap. Maar de basis voor-
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zieningen zoals meetlinten, kruiwagens, ladders en zelfs een trilnaald voor het dichten van het beton, 

zijn wel aanwezig. 

Op dit moment worden de muren gemetseld. Dat heeft enige vertraging gegeven omdat de stenen 

niet beschikbaar waren. In Oeganda komen de stenen niet uit een steenfabriek. Op de plaats waar 

goede klei aanwezig is wordt klei met de hand in een vorm gedaan en vervolgens worden de 

gevormde stenen naast elkaar op een groot veld gedroogd. Vervolgens wordt van alle stenen een 

grote stapel gemaakt met in het midden een ruimte. Hierin wordt een smeulend vuur aangestoken 

en op die manier worden de stenen gebakken. Daarna moeten ze afkoelen en vervolgens worden ze 

per vrachtauto naar de bouwplaats gebracht. Tijdens het hele proces sneuvelen er nogal wat stenen 

omdat ze vrij bros zijn. Omdat het een tijdrovend proces is komt het vaak voor dat de stenen niet op 

tijd en in voldoende aantal beschikbaar zijn. 

We verwachten dat begin oktober de muren klaar zijn en begonnen kan worden met het dak. 

Uiteindelijk worden de muren gepleisterd en wit geverfd met oranje randen (om het geheel een 

Nederlands tintje te geven). 

We hopen nog steeds dat op 1 februari 2011, de eerste dag van het nieuwe schooljaar in Oeganda, 

alles klaar is, maar zeker is het niet omdat er nog heel veel gedaan moet worden. 

Om niet te veel hooi op de vork te nemen beginnen we de school met klas 1 en klas 2, ieder met 

ongeveer 30 kinderen. 

We hebben voldoende geld ontvangen om het 1
e
 schoolgebouw te bouwen. Nú wordt het belangrijk 

geld in te zamelen om de school te runnen. Het zal duidelijk zijn dat we dat alleen met hulp en steun 

van onze donateurs kunnen doen. We hebben een overzichtje gemaakt van de bedragen die we 

jaarlijks voor de kinderen uitgeven. 

• Schoolboeken, schriften, pennen e.d. (1
e
 en 2

e
 klas) ca. € 25 per kind 

• Schooluniform, sweater, schoenen en sokken ca. € 30 per kind 

• Salaris 1 onderwijzer(es) ca. € 1200 per jaar 

• Totaal bedragen de kosten per kind per jaar  € 100 tot € 125 

We hopen dat er mensen zijn die de opleiding van één (of meerdere) kind(eren) voor hun rekening 

willen nemen. 

Ons banknummer is: 1412.78.013 t.n.v. Stg. St. Agnes school. 

Na ons volgende bezoek zullen we jullie verder informeren over de voortgang. 

Alvast bedankt voor jullie interesse en eventuele bijdrage. 

Hartelijke groeten, 

Gerda & Rob 

  



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

Banknummer NL55RABO0141278013 - KvK 17215973 

 



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

Banknummer NL55RABO0141278013 - KvK 17215973 

 



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

Banknummer NL55RABO0141278013 - KvK 17215973 

 



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

Banknummer NL55RABO0141278013 - KvK 17215973 

 



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

Banknummer NL55RABO0141278013 - KvK 17215973 

 

 

 


