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Beste vrienden, donateurs en belangstellenden, 

We zijn weer thuis na een enerverende reis naar de Agnesschool. Bij onze aankomst troffen we de 

school in vol bedrijf aan, maar nog niet helemaal afgebouwd. Met man en macht zijn we aan de slag 

gegaan en toen we na 3 weken vertrokken was blok 2, en daarmee de school, helemaal klaar.  

 

Het resultaat mag er, zoals jullie zien, zijn: 2 gebouwen met daarin 7 lokalen, 8 wc’s, een keuken met 

voorraadkamer, een lerarenkamer, een ziekenkamer en een kantoor voor de “headteacher”. En voor 

de kinderen ook nog een fijn grasveld om op te voetballen en te spelen. 
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Ziekenkamer         Staffroom 

 

Klas 4 in hun nieuwe klaslokaal 
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Prossy, onze cook in “haar” keuken 

Maar klaar is natuurlijk nog niet helemáál klaar. Tijdens de eerstvolgende vakantie in april wordt het 

terrein van een hek voorzien. Nu loopt alles en iedereen over het terrein, van kippen, geiten en 

koeien tot hordes kinderen die de weg afsnijden om sneller thuis te komen. Ook moet er al wat 

onderhoud worden gedaan aan het eerste blok waaronder het bouwen van een “apron” een rand die 

het wegspoelen van grond tijdens hevige regenbuien moet tegengaan, zoals ook al gemaakt bij blok 

2. 

      

“apron”              achterzijde  

De kinderen vinden het heerlijk op school. Er is een laag verzuim en áls de kinderen ziek zijn wordt 

dat netjes gemeld aan de onderwijzer. We hebben, na samenspraak met Damalie, ons hoofd die les 

geeft in P2, ieder van de “teachers“ een eigen verantwoordelijkheid gegeven: Marcy uit de 1
e
 klas is 

verantwoordelijk voor “Art & Craft”, zeg maar voor alle handenarbeidspullen. Richard uit P3 houdt 

zich bezig met de bibliotheek en Brian uit de 4
e
 zorgt er voor dat alle spullen voor “Sport en Spel” 

(ballen, springtouwen, hoelahoep, speelgoed) worden gebruikt en netjes blijven. 
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Om ruimtelijk inzicht, creativiteit en rekenen te stimuleren hebben we 4 bakken Lego-stenen     

meegenomen. We hebben het eerst aan de onderwijzers geleerd en  die hebben het daarna aan de 

kinderen van de 3
e
 en 4

e
 klas voorgedaan. 

 

  

Niet alleen de kinderen vinden het fijn om naar school te gaan. Ook de verzorgenden, toch meestal 

alleenstaande moeders of grootmoeders, komen regelmatig naar de school om te praten over hun 

kind op school. Ook heeft zich een soort “oudercommissie” gevormd, verzorgenden die één of twee 

keer per maand naar school komen en dan gezellig onder een boom op het grasveld  keuvelen en 

ondertussen een mat zitten te vlechten. 

 



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

Banknummer NL55RABO0141278013 - KvK 17215973 

 

                                           

Dit zijn Sarah en Daniël, 2 buurkinderen die over een paar jaar naar school komen.  

Nu het schoolgebouw klaar is gaan we ons richten op het verbeteren van het onderwijs. Zoals we al 

in het vorige verslag vertelden is de belevingswereld van de kinderen heel beperkt. Maar ook de 

kennis van Oegandese leerkrachten is niet groot en hun didactische vaardigheden zijn voor 

verbetering vatbaar. Sarah, een pedagogiek-studente uit Londen, heeft 3 dagen onze leerkrachten 

getraind in modern onderwijs. En Paul  is momenteel in Oeganda waar hij o.a.gaat bekijken of we 

onze leerkrachten naar een bijscholingscursus kunnen sturen die door medewerkers van de Vrije 

Universiteit in Oeganda wordt gegeven. Al met al een heel project waar we de de komende jaren 

druk mee bezig zullen zijn. 
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Sarah, de studente uit Londen 

Nog een korte opmerking over de financiën. Alles loopt volgens plan maar in de loop van de tijd 

komen er steeds meer ideeën en plannen (en natuurlijk ook leerlingen bij!) waarvan we denken dat 

die nodig zijn, zoals b.v. opvang en opslag van regenwater (kosten € 1.900), zodat er ook water is 

wanneer de waterleiding voor de zoveelste keer het niet doet. Daarom een verzoek aan jullie om ons 

project onder de aandacht van vrienden en kennissen te brengen en wellicht daarmee het aantal 

donateurs uit te breiden. Uiteindelijk kost het slechts een tientje per maand om een kind een jaar 

lang naar school te sturen! 

Mochten jullie nog vragen of suggesties hebben dan horen we die graag. 

Hartelijke groeten, 

Gerda & Rob        Eindhoven, maart 2013 

 


