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Een damtoernooi op de Agnes school 

 

Wie had pakweg 8 jaar geleden kunnen bedenken dat er in 2017 een heus damtoernooi op 

de Agnes school in Oeganda zou worden gehouden? 16 leerlingen uit de 4e, 5e, 6e en 7e klas 

hebben gestreden om het damkampioenschap van de Agnes school, met Ismai uit P6 als 

winnaar! 
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En er zijn nog veel meer voorbeelden om blij en tevreden terug te komen uit Oeganda….. 

 

 Zoals de vertoning van de speelfilm “The Queen of Katwe”. We hebben alle kinderen, 

per klas, met de bus naar ons hotel gereden en hen daar deze film vertoond, die gaat 

over een jong Oegandees meisje uit de sloppenwijk Katwe in Kampala, die 

uiteindelijk schaakkampioen van Oeganda wordt. De kinderen vonden het geweldig: 

een hotel met een zwembad (“is het water echt blauw?”), aan de Nijl met een brug in 

aanbouw (nog nooit een brug gezien), met vissersbootjes (nog nooit gezien), 

met…..ga zo maar door. Een fantastische belevenis, zowel de film als alles wat ze 

zagen. 
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 Een prachtige, sterke fiets voor alle 12 leerlingen die naar de middelbare school gaan, 

voor een gesponsord bedrag van € 50. Luuk, een bevlogen Nederlander, runt in 

diverse Afrikaanse landen fietsprojecten, waaronder Bike4School. Wij kunnen in zijn 

project deelnemen zodat onze 12 kinderen die naar de middelbare school gaan niet 

meer 2 keer per dag 1 tot 1,5 uur hoeven te lopen maar nu in 20 minuten naar school 

kunnen fietsen. 
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 Een fantastische Fare Well party van en voor de 30 kinderen die eindexamen hebben 

gedaan en nu onze school verlaten. Een echte happening waarbij meer dan 250 

moeders, omaatjes, tantes en andere verzorgenden aanwezig waren om te zien hoe 

hun kind zong, danste, muziek maakte, pantomime speelde of mee deed aan een 

toneelstuk. En niet te vergeten de kleuters die meededen aan een koekhapwedstrijd. 
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 Of de wekelijkse muzieklessen gegeven, op verzoek van Paul, door 2 Zuid Koreaanse 

studentes, die 8 weken lang onze kinderen een onvergetelijke middag bezorgden. 

 

 

 En natuurlijk onze kleuters, die vlekkeloos in het Engels tot 50 kunnen tellen en 

schrijven, alle letters van het alfabet kennen, de dagen van de week in de juiste 

volgorde weten en alle zintuigen kennen. 
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 Terwijl Joseph en Alison door een normale bril kunnen kijken en niet meer met een 

leesbril (sterkte 2,5) op het bord denken te kunnen zien. 
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 En de afspraak met het ziekenhuis dat alle kinderen in het 1e kwartaal volgend jaar 

een medische controle krijgen en zo nodig worden behandeld. 

 

 
 

 

 En last but not least de resultaten van de eindexamens van onze P7 kinderen: 

allemaal geslaagd met nóg betere resultaten dan vorige jaar. 

 

Zo kunnen we doorgaan, maar het is duidelijk: de school loopt fantastisch en voor 250 

kinderen is het iedere dag weer een feest om naar school te gaan. 

Dit mede door de steun van donateurs en sponsors die we ook deze keer weer hartelijk 

willen bedanken voor hun bijdragen. 

 

Paul, Gerda en Rob       Eindhoven, november 2017 

 

 


