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Verslag februari 2011 

 

Onze school is geopend!!!!!! 

 

Aan alle vrienden, donateurs en andere geïnteresseerden, 

 

Inderdaad, op maandag 14 februari 2011 is onze school in Oeganda van start gegaan. Misschien 

konden we het zelf ook niet geloven, maar 10 maanden nadat we begonnen zijn met ons project, zijn 

30 kinderen van P1 en 30 kinderen van P2 (hier: klas 3 en 4 van de basisschool) voor het eerst naar 

school gegaan. 

Zoals jullie je wellicht nog herinneren hebben we in april 2010 een stuk land gekocht in de buurt van 

Jinja, de 2
e
 stad van Oeganda. Toen ook hebben we een architect gevonden en een aannemer om de 

school te bouwen. Na onze terugkomst in Nederland hebben we wekelijks met de aannemer 

telefonisch en via email kontakt gehad om de bouw te begeleiden. Door de foto’s die de aannemer 

ons toestuurde waren we op de hoogte gebleven van de vorderingen van de bouw. En dus wisten 

we, dat hoewel het gebouw flink op schoot, er nog erg veel te doen was en het een hele klus zou zijn 

om op tijd klaar te zijn. En een hele klus is het geworden!!! Bloed, zweet en tranen (gelukkig niet 

letterlijk) heeft het ons gekost, maar het is gelukt om 1 dag voor ons vertrek de school te openen. 

Bij onze aankomst bleek dat er nog veel te doen was aan het gebouw; om een enkel ding te noemen: 

alle sanitair moest nog worden aangelegd, een belangrijk deel van het rioleringssysteem moest nog 

worden gebouwd, alle buitendeuren moesten nog worden gemaakt en geplaatst, in de toiletten de 

tegels nog worden gelegd, het hele gebouw nog binnen en buiten worden geverfd, de veranda en 

stoepen worden gemaakt en ga zo maar door. In het normale werktempo zeker 2 á 3 maanden werk, 

nu te doen in maximaal 2 weken. Maar het is gelukt en het resultaat in ons inziens prachtig, zeker 

voor Oegandese begrippen: 3 ruime klaslokalen, kantoortjes voor teachers en bibliotheek en 8 spoel- 

w.c’s, iets wat in Oeganda op een lagere school nauwelijks voorkomt. 

Maar behalve het afbouwen van de school moesten er ook nog andere dingen worden gedaan: 2 

teachers worden aangesteld, een kokkin en schoonmaakster worden gezocht en natuurlijk een wacht 

(alle scholen en gebouwen hebben een nachtwacht). Ook moest de schoolinventaris worden 

aangeschaft (schriften, pennen, krijt, schoonmaak-spullen enz.) en niet te vergeten moesten 60 

uniformpjes worden gemaakt en 60 paar schoenen en sokken worden gekocht. En natuurlijk 60 sets 

schoolboeken: “mathematics”, “social studies”, “sience”, “English”, en “writing”. 

En niet vergeten de schoolbanken, kasten, stoelen en bureaus. Die waren al  van te voren gemaakt 

en moesten in Kampala worden opgehaald. 
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En dan natuurlijk de kinderen! Samen met de “local chief” zijn we naar de omliggende villages 

gegaan om te praten met de verzorgers van de weeskinderen. Veel kinderen worden, na het 

overlijden van één of beide ouders, (mede) verzorgd door oma of opa of door een tante of oom. 

Soms worden de jongere kinderen door een oudere zus of broer (14, 15, 16 jaar oud) opgevoed. 

Natuurlijk is er dan geen geld voor schoolfees, hoe weinig ook. We hadden dan ook gemakkelijk het 

dubbele aantal kinderen in de naaste omgeving van de school kunnen vinden.  

Op maandag 7 februari hebben we de schoolinschrijving georganiseerd; alle kinderen die waren 

uitgekozen kwamen in hun beste kleren, samen met hun verzorgende, naar de school, om zich 

officieel op te geven. We hebben zo goed en zo kwaad als dat ging, maten op genomen en het aantal 

jongens en meisjes geteld voor de uniformen en de schoenen. 

Tussen de bedrijven door kwamen diverse autoriteiten onze school bezoeken: -diverse niveaus- 

“healthe inspectors”, een inspecteur van het ministerie van onderwijs en locale chiefs, enerzijds om 

onze school te inspecteren maar ook om hem te bewonderen. Uiteindelijk zijn alle formaliteiten in 

gang gezet en zullen de diverse toestemmingen in de loop van het jaar worden afgegeven. 

Op maandag 14 februari was het dan zover: alle kinderen, begeleid door hun verzorgende, meldden 

zich op school. Om de beurt lieten we de kinderen binnenkomen om hun uniform en schoenen aan 

te trekken. Uiteindelijk hadden we toch niet precies alle goeden maten omdat sommige krielkippen 

nauwelijks vet op hun botjes hadden en broekje of rok van hunnen billen zakten. Maar met behulp 

van wat speltjes en de belofte van de vrouwen dat ze de kleren ’s avonds passend zouden maken, 

konden alle kinderen trots in hun uniform hun eerste beker pap bij de kokkin gaan halen. Een 

werkelijk schattig en soms ontroerend gezicht. “Daar doen we het allemaal voor” zeiden we tegen 

elkaar!  

Om 10.30 verzamelden de jufs hun kinderen in de klas en kon de eertse les beginnen. Maar eerst een 

bezoek aan de wc’s!!!! De meeste kinderen hebben nog nooit op een wc gezeten of gestaan en zeker 

geen spoel wc. Dus legden de teachers uit hoe ze na de wc moesten doorspoelen en hun handen 

moesten wassen. 

Daarna mochten de ouders en verzorgen de school komen bekijken en zien hoe de kinderen in klas 

zaten. Ze waren heel enthousiast en zongen en dansten om ons te bedanken. 

Dinsdag 15 februari, de dag van ons vertrek, zijn we nog een keer naar de school terug gegaan om 

een groepsfoto te maken van alle kinderen op de veranda voor de school.  
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Het kostte ons moeite kinderen en school achter te laten, vooral ook omdat we de kindertjes zoveel 

willen gaan leren. Maar dat doen we de volgende keer, waarschijnlijk gaan we in oktober weer terug. 

Moe maar héél tevreden, en ook een beetje trots, zijn we ’s avonds weer terug naar Nederland 

gevlogen. 

 

Gerda & Rob 

 

En dan natuurlijk nog de financiën. Jullie begrijpen dat we veel geld (nou ja, wat heet veel geld voor 

onze begrippen) nodig hebben om alle kinderen nu en in de toekomst naar school te laten gaan. Zoals 

vorige keer al bericht kost het voor de 1
e
 en 2

e
 klassers ongeveer € 125 om ze een jaar naar school te 

laten gaan. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 

 

Uniform/schoenen/sokken    € 15 

Leerboeken      € 15 

Schriften, pennen, papier e.d.    € 10 

Ontbijt, fruit                                              € 15 

Salarissen                                              € 60 

Diverse (water, verzekeringen, zeep, wc papier enz.) € 10 

Totaal       € 125 
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Voor € 10 per maand kunnen jullie een jongentje of meisje “adopteren”:  

Uit P1       Uit P2 

Aliwa (7), jongentje     Catherine (9), meisje  

Maluwe (7), jongentje     Julius (8), jongentje    

Ukasha (6), jongentje     Aunonya (9), meisje 

Stephen (7), jongentje     Francis (9), meisje 

Shabra (6), meisje     Jamawa (9), meisje 

Jamilu (6), jongentje     Shamim (8), meisje 

Ysuf (6), jongentje     Isabirye (8), jongentje 

John (6), jongentje     Faruku (9), meisje 

Julius (6), jongentje     Comfort (8), meisje 

Kawesa (6), jongentje     Faluku (8), jongentje 

Sherina (6), meisje     Ibira (8), jongentje 

Amili (6), jongentje     Harriet (7), meisje 

Ali (6), jongentje     Gloria (7), meisje 

Falida (7), meisje     Swaibu (8), jongentje 

Fuwuza (6), meisje     Elvis (8), jongentje 

Sharifu (6), jongentje     Faizo (7), jongentje 

Sarah (6), meisje     Fahadi (8), meisje 

Waiswa (7), jongentje     Tape (8), meisje 

Majidu (6), meisje     Sulayi (7), jongentje 

Sawauya (6), meisje     Sula (7), jongentje 

Shamina (7), meisje     Sophia (7), meisje    

Nowet (6), meisje     Sharifa (8), meisje 

Iryn (6), meisje      Umaru (8), jongentje 

Shakira (6), meisje     Stanley (9), jongentje 

Shadia (7), meisje     Zilia (7), meisje 

Shamila (7), meisje     Sumaya (8), meisje 

Edrine (7), jongentje     Alice (7), meisje 

Clire (6) meisje      Alumaisa (8), meisje 

Kawesa (6), jongentje     Kuzaifa (9), jongentje 

       Nasifu (8), jongentje 
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