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“De beste Primary School in de regio” 

Dat blijkt uit de resultaten van de examens van onze P7-leerlingen in november 2016. De 

Agnes school scoorde volgens het ministerie het hoogst in de regio. De resultaten worden 

verdeeld in 5 klassen: klasse 1, 2, 3, 4 en “gezakt”. Vijf van onze kinderen zaten in klasse 1 

(de hoogste), 20 in categorie 2 en 5 in categorie 3. Niemand zat in categorie 4 of was gezakt. 

Iedereen was erg onder indruk van de resultaten en onze teachers zijn zo trots als een pauw. 

En wij natuurlijk ook een beetje! 

Verder verloopt alles prima op school. Er is inmiddels een goed lopende school opgebouwd, 

mede dankzij de inzet van alle teachers. Alle kinderen en teachers zijn iedere dag aanwezig, 

wat niet vanzelfsprekend is op scholen in Oeganda. De teachers hebben inmiddels weer alle 

leerlingen uit hun nieuwe klas thuis bezocht en weten nu hoe de omstandigheden thuis zijn 

en welke problemen er spelen.  
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Veel kinderen hebben een of ander medisch probleem, soms klein maar vaak ernstig. Zo zijn 

er diverse kinderen Hiv-positief, enkele hebben serieuze blaasproblemen en ook problemen 

met de ogen komen veel voor. Natuurlijk zijn ze allemaal met malaria besmet, waardoor ze 

van tijd tot tijd een paar dagen erg ziek zijn bij een malaria-aanval. Aanvankelijk hadden we 

besloten ons niet te bemoeien met medische problemen, maar dat kan toch niet altijd. 

Omdat we deze keer werden geconfronteerd met onder andere een serieuze oogontsteking 

bij een kleuter van 5 jaar, zijn we bij het onlangs gebouwde ziekenhuis in de buurt gaan 

praten. De directeur/eigenaar, een Pakistani, had ons destijds aangeboden te helpen bij 

problemen. We zijn er nog niet helemaal uit, maar wellicht kunnen we een soort verzekering 

afsluiten waarbij alle medische hulp gratis wordt verstrekt en alleen de medicijnen moeten 

worden betaald. Volgende keer praten we er met de directeur verder over. 
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Omdat we veel vragen kregen van belangstellenden hoe het nu verder moest met alle 

kinderen die na het examen van P7 van school gaan, zijn we op zoek gegaan naar mogelijke 

oplossingen. Via een Oegandese vrouw (Joan) die 20 jaar in Nederland heeft gewoond, zijn 

we geïntroduceerd bij het lokale Kingdom Busoga. Oeganda heeft, naast z’n bestuurlijke 

structuur, ook een tribale structuur, waarbij het land is opgedeeld in een aantal 

Kingdommen. Het Kingdom Busoga heeft ongeveer 7 miljoen inwoners en is ongeveer de 

helft van Nederland. Aan het hoofd staat een koning die wordt bijgestaan door o.a. 30 

ministers, waaronder die van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs. Joan is de minister van 

Buitenlandse zaken en zij heeft ons in contact gebracht met de minister van Onderwijs. 

 

 

Links Joan, rechts de minister van Onderwijs 
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De beide ministers hebben onze school bezocht en waren erg enthousiast, ook hebben ze de 

guardians van de schoolverlaters van afgelopen jaar ontmoet. Het resultaat van onze 

gesprekken met de minister van Onderwijs is dat alle kinderen die onze school verlaten 

voortaan gratis naar een Secondary School mogen. De verzorgers moeten alleen een 

bijdrage voor maaltijden en het uniform betalen. 

 

Met het helpen van onze “geselecteerde” kinderen voor de middelbare school gaan we 

gewoon door omdat zonder extra steun (zoals met boeken e.d.) het erg moeilijk is goede 

resultaten te behalen. 

 

 

 



Stichting St. Agnes School Oeganda – www.agnesschooloeganda.nl -  
Banknummer NL55RABO0141278013 - KvK 17215973 

 

In de eerste jaren van de school kwamen er regelmatig moeders en oma’s wat spullen 

brengen naar de school: fruit, een kip, mais e.d. .Maar de laatste tijd bleef het rustig, te 

rustig. Reden voor actie. Samen met onze Head teacher Damalie hebben we het 

“oudercomité” bij elkaar geroepen. We hebben hen uitgelegd dat het helemaal niet 

vanzelfsprekend is  dat ze hun kinderen voor niks naar school mogen sturen en dat ze, 

hoewel ze erg arm zijn, er best iets voor mogen terug doen, zoals b.v. onze Prossy en 

Rebecca helpen met schoonmaken, af en toe wat fruit of ander voedsel brengen, matten 

vlechten voor de kleuters om buiten spelletjes op te spelen, simpele muziekinstrumenten 

maken, gras planten en bloemetjes en plantjes en ga zo maar door. Ze waren het helemaal 

met ons eens, duizend excuses. Binnenkort worden alle guardians bij elkaar geroepen om 

een plan en schema op te stellen. We zijn benieuwd!  

 

Dat waren weer de laatste nieuwtjes uit Jinja. Onze volgende reis staat voor november 

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

Gerda & Rob        Eindhoven, mei 2017 


