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Balamory Junior School, Kitemu, Oeganda 

In 2015 sponsorde School Aid een eerste kind in de Balamory Junior School. Toen waren er drie 

kleuterklassen, een eerste en tweede leerjaar. De klas voor het derde leerjaar was in opbouw.  

 

  

Ondertussen groeide de school ieder jaar en werd de laatste klas, voor het zevende leerjaar, gebouwd. 

In 2020 gaat het internaat open. In het derde trimester van 2019 sponsorden we 9 kinderen.  

 

  

Een jaar onderwijs in de Balamory school kost ongeveer 206 Euro, een jaar internaat 132 Euro. Vivienne 

selecteert de kinderen die financiële steun nodig hebben. Zij staat erop dat de ouders betalen wat ze 

kunnen. Voor de meeste kinderen betaalt School Aid 50%.  

_____



 

Voor 2020 is voorzien dat School Aid bijdraagt voor 10 kinderen, waaronder 1 voor wie we 100 % 

betalen. Zes van hen gaan ook op het internaat verblijven. Dit is een nieuwe ervaring voor de school en 

de kinderen. We gaan zien hoe het verloopt.  

Vanaf volgend jaar zullen we ons de vraag moeten stellen of we enkel het lager onderwijs in de 

Balamory school sponsoren, of de kinderen die al in het programma zijn verder steunen voor 

middelbaar en hoger onderwijs. Diezelfde vraag hadden we in 2007 voor de Sint-Anthony Buggya 

School, toen onze oudste leerlingen in het laatste jaar lager onderwijs waren. We lieten die keuze over 

aan Mr en Mrs Wassajja die onze kinderen lokaal begeleidden. Zij kozen ervoor dezelfde kinderen 

verder te sponsoren. Deze jongeren zijn nu de een na de ander hun universitaire studies aan het 

beëindigen.  

Enerzijds zou het eenvoudiger zijn het te houden bij enkel lager onderwijs in de Balamory school. Het 

budget is in een handomdraai opgesteld, er is 1 overschrijving en 1 betaalbewijs, en dat is dat. 

Studenten in middelbaar en universitair onderwijs gaan naar verschillende scholen, met elk eigen 

kosten en voorwaarden. Het maakt de opvolging moeilijker. Mrs Wassajja verzekert die opvolging 

perfect voor de studenten in haar programma, maar Vivienne heeft daar minder talent voor.     

Anderzijds ontnemen we dan aan onze studenten elke kans om hun schoolloopbaan verder te zetten, 

want hun ouders kunnen in geen geval middelbaar onderwijs betalen.  

Zo is er Swabulah, die nu het zevende leerjaar begint. Zij is altijd de 

eerste van de klas, met minstens 85% op haar schoolrapporten.  

En ook de kleine Shivan, die we vanaf 2020 sponsoren. Ook zij heeft 

heel goede rapporten. Maar haar moeder kan niet voor haar beide 

kinderen schoolgeld betalen, en koos voor de jongen, die het 

trouwens ook zo goed doet.  

Laten we de keuze aan Vivienne? Of stellen we voor dat Josephine, 

die de 3 projecten in Oeganda op heel nauwgezette manier 

coördineert, haar bijspringt? We hebben nog een jaar om daarover 

na te denken.   
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