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Wat een toffe groep jongeren en jonge volwassenen wij sponsoren in Oeganda! Dat is wat opviel in de 
nieuwjaarsbrieven die we dit jaar ontvingen. Wij mogen echt heel tevreden zijn met wat we daar 
bereikten. Deze nieuwsbrief geeft een idee over wat onze studenten te vertellen hebben.       

Josephine, Masaka, Oeganda  

De twee zussen Namujumbi Josephine Justine en Namusule Victoria sponsoren wij sinds in 2004. 
Namujumbi was toen in het vierde leerjaar, Victoria in het eerste. Namujumbi is nu aan het werk als 
verpleegster, maar zou graag verder studeren om A1 te worden. In Oeganda is het de gewoonte dat te 
doen na twee jaar werkervaring. Victoria had gezondheidsproblemen in 2016, en moest in 2017 haar 
vijfde jaar middelbaar opnieuw doen. Ze veranderde daarvoor van school. Die verandering heeft haar 
blijkbaar veel goed gedaan. Ze lijkt veel actiever op school, en leerde, zo schrijft ze, verantwoordelijkheid 
nemen. Ze maakt bijvoorbeeld deel uit van het redactieteam van de schoolkrant. In bijlage een deeltje 
van die krant, met een foto van Victoria en collega’s die hun schooldirecteur interviewen. Sinds 2015 
stuurt School Aid haar elk jaar een Harry Potter boek, omdat we vonden dat een beetje verbeelding haar 
goed zou doen. In haar brief schreef ze daar het volgende over:  

“I have kept on receiving the novels of H. Potter each year. They have helped to polish my language, 
which was a major element of campaign because English is the official language used in our school. I 
thank you very much because it has made me exposed to vocabulary and expression of speech. 
Reading Harry Potter is never a regret for me because I have not only learnt reading but also to have 
the courage and determination as Potter, in spite of my background.”    

Natuurlijk! Zij is een wees zoals Harry Potter. Daar had ik niet direct aan gedacht.  

St Anthony Buggya primary school, Masaka, Oeganda 

Dit project dat in 2004 begon in het St Anthony Buggya Primary schooltje zou eigenlijk van naam moeten 
veranderen. De jongste van de groep begint nu zijn 3de jaar middelbaar. In 2018 zijn er 4 studenten in het 
middelbaar, en 9 in hoger onderwijs. In december ontvingen we 14 brieven – ook een van Veronica die 
pas afstudeerde. Allen kregen een antwoord, waarvoor ze eind januari bedankten met een nieuwe brief. 

Gloria verzekert ons hoe content ze is in Notre Dame High School, maar vertelt meer over de ‘music, 
dance and drama club’. Samuel vindt de bloemenperken in Notre Dame zo mooi en werkt graag mee om 
de tuin te onderhouden. Als antwoord op mijn brief over Kerstdag vieren, beschreef Bernard zijn 
Kerstdag, met dit verschil: ‘we also had a nice meal, but for us it was prepared by the ladies only because 
we have a cultural believe that it is the ladies who prepare meals so we enjoy it’. Davis is in zijn laatste 
jaar middelbaar en hoopt volgend jaar een ‘Bachelor of Electrical Engineering’ te beginnen.  

 



Vincent beschreef vol enthousiasme zijn eerste dag aan de universiteit. Hij is ook erg gelukkig dat hij 
toegelaten werd voor zijn eerste keuze: ‘Bachelor of Science in agricultural and rural innovation’. Ik vroeg 
hem of hij zich realiseert dat hij studeert aan een van de meest prestigieuze universiteiten in Afrika, 
Makerere University. Hij is zich daar zeker van bewust en ‘no matter what challenge’, hij gaat zijn best 
doen zoveel als hij kan en ervan getuigen dat ‘a person can move from zero to hero’. Hij schreef ook een 
hele uitleg over allerhande schadelijke chemische producten die aan de voeding in Oeganda toegevoegd 
worden. Hij is een supporter van Chelsea en speelt zelf als middenvelder. Wat die ‘challenges’ betreft, 
zijn brief deed ons inzien dat studenten die in Kampala, de hoofdstad, studeren zakgeld moeten krijgen.  

Richard is ook in zijn eerste jaar universiteit in Kampala. Hij vindt zijn ‘Business administration’ in 
Kampala University erg interessant; ‘one day I will set up my own business, but first I will have to work in 
some industries to expand my experience’. Tijdens de vakantie werkt hij als ‘brick layer’ om wat geld te 
verdienen voor het dure verblijf in Kampala. Ook Bruno is in zijn eerste jaar in Kampala University. Hij is 
content met de lessen (‘Mass communication’), zijn kamer, lekkere maaltijden, en ‘the place is conducive 
to studying but the birds make a lot of noise’.  

Verscheidene van onze studenten kozen voor een opleiding om leerkracht te worden in het middelbaar 
onderwijs. Robert begint zijn laatste jaar in het ‘National Teachers’ College Kaliro’. Hij specialiseerde in 
landbouw, literatuur en godsdienstwetenschappen; een beetje veel, maar hij wilde, nu hij de kans kreeg 
te studeren, er het maximum uithalen. Margeret begint haar laatste jaar ‘Bachelor’s Degree in 
Education’ in Muteesa I Royal University. Ze kijkt er naar uit om les te geven, en verzekert ons dat werk 
vinden in die sector geen probleem is. Gorreth is in haar eerste jaar ‘Bachelor of Arts with education’ in 
dezelfde universiteit. Ze gaf een overzicht van haar vakken, de meeste in verband met geschiedenis en 
religie. De universiteit won de ‘inter university competition for girls football’. Ook Harriet zou graag een 
opleiding beginnen om leerkracht te worden in het middelbaar onderwijs. Zij wacht nu op de resultaten 
van haar staatsexamen om zich te kunnen inschrijven.  

Raphaël is een jongen om te volgen. Hij beëindigde het middelbaar onderwijs en wil zich inschrijven voor 
een ‘Bachelor medical imaging’. Inschrijvingen beginnen pas in de tweede 
helft van 2018. Hij nam het initiatief om ondertussen te solliciteren voor een 
job als hulpje in de dienst radiografie van het Mengo ziekenhuis, het oudste 
ziekenhuis van Kampala waarmee de school samenwerkt. Daar is hij nu mee 
bezig, ‘looking forward to August’.  

Molly (zie foto) behaalde haar ‘Diploma in Accounting and Finance’. Haar 
professoren raadden haar aan er een jaar bij te doen ‘Certified Public 
Accountant’, wat ze volgend jaar gaat doen.      

Veronica beëindigde haar IT studies. Ze vond voorlopig werk in een studio waar ze hoopt ervaring op te 
doen om dan een betere job te vinden.  

Hoe mooi allemaal, niet?  
 
Maria-Pia Waelkens 
Voorzitter School Aid vzw  


