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Na regen komt zonneschijn 

 

Misschien was El Nino de reden, misschien de klimaatverandering, in ieder geval heeft het 

geregend, vele dagen en vooral nachten achtereen, zware, tropische regenbuien. Sommige 

delen van Oeganda hadden te lijden van de grote wateroverlast en ook op sommige plaatsen 

rond Jinja stond het water in en rond de hutten en huisjes. 

Ook op ons terrein hebben we, voor de eerste keer, veel last van water. Op een groot deel 

van het gras stond zo’n 40 cm. water, zodat we maatregelen zullen moeten nemen om dat in 

de toekomst te voorkomen. 
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De vele regen heeft veel invloed op het dagelijks leven, zeker ook op school. Veel kinderen 

komen niet of later op school, omdat de paden onbegaanbaar zijn geworden en door de 

rode bagger is het rommelig en blijven Prossy en Rebecca de hele dag poetsen en dweilen.  

In de klassen is het een beetje donker, zodat de kinderen niet gemakkelijk op het bord 

kunnen kijken. En de regen veroorzaakt herrie op het metalen dak zodat de teachers moeilijk 

zijn te verstaan. En natuurlijk kunnen de kinderen tijdens de pauze niet buiten spelen en 

moeten ze in de klassen blijven waardoor ze drukker zijn dan normaal. 

Maar gelukkig, na weken van regen brak toch de zon weer door. Het leven op straat werd 

weer druk en gezellig, de boda boda’s (taxi-brommers) verschenen weer op de paden en op 

de markt was het weer een drukte van belang. 

 

Het waren de laatste weken van het schooljaar. Alle klassen maken examens (voor Engels, 

rekenen, maatschappijleer/aardrijkskunde -Social Studies-  en natuurkunde/biologie               

-Science-), alles wordt nagekeken en de kinderen krijgen allemaal een rapport mee naar huis 

waar ook op staat of ze over zijn of nog een jaartje de klas moeten overdoen. 
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De resultaten verbeteren ieder jaar. Met name Engels is een stuk beter, met (hoofd)rekenen 

hebben ze nog wel moeite. Ook met “Science” en “Social  Studies” gaat het beter. 

 

In de laatste week van het schooljaar is de 5e klas weer op schoolreisje gegaan, ditmaal naar 

de suikerfabriek. Samen met Paul Cappendijk en teacher Samuel vertrokken ze ’s middags 

luid zingend met de bus. En aan het eind van de dag kwamen ze, nog steeds luid zingend, 

weer terug. Ze hadden een hele leuke dag gehad. 
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Het schooljaar is afgesloten met een heuse “sportdag” voor groep 1 en 2. En op de laatste 

schooldag van het jaar hebben alle klassen een dans- en muziekvoorstelling gegeven. Het is 

ontroerend om te zien hoe serieus alle kinderen hun best doen om er een prachtige 

uitvoering van te maken. 

 

 

Inmiddels zijn al weer de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar gestart. Vanaf 2016 is 

de school compleet, 8 klassen met in totaal zo’n 250 kinderen, een schoolhoofd, 8 teachers, 

een kok met een assistente en onze conciërge.  

Ons schoolhoofd Damalie zal vanaf 2016 zelf niet meer lesgeven. Nu de school compleet is 

wordt haar belangrijkste taak het helpen en coachen van de onderwijzers/onderwijzeressen. 
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Hoe beter zij kunnen lesgeven en hoe meer zij weten, hoe beter de resultaten van onze 

kinderen zullen zijn. Als nieuwe teacher in groep 2 hebben we Florence aangenomen en voor 

groep 7 Richard. Beiden zijn bevoegde onderwijskrachten en hebben een aantal jaren 

ervaring. 

 

 

 

In februari, na de presidentsverkiezingen, begint het nieuwe schooljaar weer. Het wordt een 

spannend jaar, want aan het eind van het jaar gaan onze eerste kinderen van school. Vóór 

die tijd moeten we er nog voor zorgen dat de school geregistreerd is, zodat ze met een 

officieel diploma van school komen. Met dit diploma kunnen kinderen naar een 

vervolgopleiding, d.w.z. naar een “secundary school”  (een soort mavo/havo) of naar een 

“vocational” school, een school voor eenvoudig beroepsonderwijs. Maar helaas zal dat voor 

onze kinderen niet zijn weggelegd omdat ze thuis geen geld voor school fees hebben. We 

zijn nog aan het bekijken of er misschien een andere oplossing gevonden kan worden. 
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Ook dit jaar kunnen we terugkijken op een succesvol jaar en het bestuur gaat in 2016 weer 

z’n uiterste best doen de school en het onderwijs verder te verbeteren; we hebben veel 

plannen en ideeën en ook het team in Oeganda is gemotiveerd. 

Tot slot: natuurlijk willen wij iedereen danken die ons heeft gesteund de Agnes school op te 

bouwen tot de prachtige school die het nu is! 

 

Fijne feestdagen en een goed 2016! 

 

Gerda & Rob van de Wijngaert 

Paul Cappendijk 

Martine in ’t Zandt 

         Eindhoven, december 2015 


