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December en januari is grote vakantie in Kenia en Oeganda, maar niet voor ons: einde van een schooljaar
en begin van een nieuw, schoolrapporten en betaalbewijsjes klasseren, budgetten voor 2014
goedkeuren, afspraken maken met de tussenpersonen, overschrijvingen uitvoeren, administratie
bijhouden. En dan, halfweg januari, kwamen de 25 brieven van Kibera aan. De brieven van Oeganda
hadden we eind december al gekregen en beantwoord. Het nam een heel weekend om de nieuwe
brieven te beantwoorden. Pas waren die verstuurd, of er komt bericht van de Belgische leeringen die in
hun computerklas onze website onderhouden: het nieuwe concept is af, en hadden we er opmerkingen
over?
Nu tijd om dit alles in een nieuwsbrief te vertellen: eerst een kort overzicht van alle projecten, dan
enkele anecdotes en bedenkingen bij het brieven schrijven. Het jaarverslag voor 2013 sturen wij in
maart, na de algemene vergadering.
Een overzicht van de projecten
St Anthony Buggya in Masaka, Oeganda
Van de veertien studenten die Mrs Wassajja nog volgt, heeft de oudste, Christine, het middelbaar
onderwijs beëindigd. Zij gaat in februari een tweejarige cursus secretariaat beginnen. Om aan Mrs
Wassajja duidelijk te maken wat we als hogere studies kunnen betalen, stelde ik voor dat we drie
universiteitsplaatsen kunnen voorzien voor de beste studenten. De anderen kunnen eventueel een korte
practische opleiding volgen. Sommige van die opleidingen geven trouwens meer kans op
werkgelegenheid.
Twee van de groep gaan nu het laatste jaar lager onderwijs beginnen in de St Anthony Buggya
dorpsschool, waar dit project begon.
Josephine in Masaka, Oeganda
Ook van de twee zussen die Josephine volgt, beëindigde de oudste de middelbare school. Ook haar
stellen we een korte opleiding voor. Ze wacht op de resultaten van het staatsexamen om een keuze te
maken. Josephine zei dat landbouw het vak is waar ze meest interesse voor heeft. Oeganda is een land
van bekwame en enthoesiaste landbouwers, en een specialistatie in landbouw lijkt een goed idee.
Victoria begint het derde jaar middelbaar. Ze is een gemiddelde studente en ziet er een opgewekt
meiske uit. Ze bereide zelf haar budget voor. Typisch dat Josephine dat aan de studenten zelf vraagt.
Raymond
Raymond gaat al naar het vierde leerjaar. Ik vernam dat hij het moeilijk had, maar weet niet echt
waarom; niet met de lessen, maar eerder met het leven. We wachten nog altijd op zijn schoolresultaten
voor 2013. Vivienne, die Raymond begeleidt en mijn collega was in de Uganda Martyrs University, geeft
fantastisch goed les over administratie in de gezondheidssector, maar heeft het precies moeilijker de
administratie voor Raymond bij te houden.

Patricia in Nairobi, Kenia
Consolata is in het laatste jaar universiteit waar ze communicatie studeert. In april zijn de cursussen
gedaan en begint ze een stage. Ze is erg dankbaar voor de computer die ze kreeg. Jammergenoeg heeft
ze af en toe gezondheidsproblemen. Zij is HIV-positief geboren. Maar dat ze ondanks deze handicap en
moeilijke omstandigheden thuis toch haar studies beeindigt, toont aan dat ze een sterk karakter heeft.
Cyril doet het zoals altijd goed in het middelbaar.
Pauline begint haar laatste jaar lager onderwijs. Patricia schreef dat ze geen zeer goede studente is, en
dat ze gaan uitkijken naar een beroepsopleiding die bij haar past.
Salome in Nairobi, Kenia
Boniface, Kevin en Simon gaan in juli alle drie hun universiteitsstudies beëindigen. Linda is in haar vierde
jaar; ik denk dat dit ook het laatste is. Zo blijft er vanaf augusutus alleen nog Effie over. Zij wilde
communicatie of rechten studeren. We gaan meer weten later in het jaar. Salome stuurt gewoonlijk
nieuws in juli, bij het begin van het academisch jaar.
AVSI in Nairobi, Kenia
Dit jaar verliet Lilian Nafula het programma. Ze kwam erbij als een klein, ondervoed meisje, en verliet
ons als een gelukkige vrouw. Zij was het die ons als tiener schreef over de noodzaak voor “behaviour
change” om het beste van onszelf te maken. Ik vind het spijtig dat Lilian er niet meer bij is. Maar met de
kleine Angel, die er pas bij kwam, kunnen we opnieuw beginnen.
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25 brieven aan de kinderen en jongeren van Kibera
Het is een hele klus om 25 brieven te schrijven aan kinderen en jongeren die je nooit ontmoette. Maar
het is belangrijk dat ons antwoord toont dat we ons aan hen interesseren. Dat bewijst trouwens het
antwoord van een van hen op onze vorige brief: “I have received the letter you sent me. It makes me feel
special and loved.”
Maar het is niet altijd gemakkelijk. Wat antwoorden aan een vijftienjarig meisje dat pas haar moeder
verloor ? Haar moeder was er net in geslaagd voor haar gezin – zijzelf en 6 kinderen – een beter
onderkomen te vinden: een huis met twee kamers, een goed gecementeerde vloer, electriciteit, en
water en een toilet in een binnenkoer. Gaan de kinderen er kunnen blijven? Gaat Ruth haar studies
moeten stopzetten om voor haar broers en zussen te zorgen?

Dit jaar kregen we voor elk kind een verslag van de sociale werker die het kind begeleidt, een antwoord
op onze vorige brief, en een nieuwe brief geschreven in december. Om ideeën te krijgen voor een
antwoord, vergeleek ik dit jaar voor elkeen hun schoolresultaten, brieven en foto’s met die van vorige
jaren. Ik keek ook wat we het vorige jaar schreven om te vermijden het over hetzelfde te hebben.
Eén jongen gaat verschieten als hij mijn brief leest. Het was duidelijk dat hij zijn brief niet zelf geschreven
had. Het was zijn geschrift niet, en het ging niet over voetbal. Ik antwoordde dat hij ons niet moest
schrijven als hij daar geen zin in had – wij hadden dat nooit gevraagd – maar dat ons proberen bij de
neus te nemen geen manieren zijn, en dat zijn poging trouwens mislukt is. Ik eindigde met “You are now
starting your last year of secondary education. I hope you will make the most of it, not only in your
studies and in football, but also in becoming a trustworthy, good, reliable man.” In zijn opname
dossiertje had AVSI geschreven dat ze hem in het onderwijsprogramma opnamen om hem uit de
criminaliteit te houden. Misschien werkt mijn brief daar een beetje aan mee.
Systematisch de schoolresultaten bekijken gaat dit jaar belangrijke gevolgen hebben voor Stephen. Hij is
altijd de eerste van de klas, en de tweede of derde van zijn jaar. Vroeger wilde hij dokter worden, maar
de laatste jaren denkt hij precies eerder aan ingenieur. AVSI begeleid jongeren tot het einde van hun
middelbaar onderwijs, en de besten mogen daarna nog een korte opleiding volgen van 6 maanden. Wij
vroegen hen of voor Stephen een uitzondering kon gemaakt worden. Als hij goede resultaten heeft op
zijn staatsexamen, kan hij allicht in aanmerking komen voor een beurs. Maar met de gangbare corruptie
is het niet zeker dat zo’n staatsbeurs iemand van Kibera zonder relaties bereikt. Wij vroegen AVSI op te
volgen wat gebeurt, en dat wij willen garanderen dat hij aan de universiteit verder kan studeren.
In Kenia moet je vragen hoe de familie het maakt ofwel de hele familie groeten sturen. Daar moeten wij
mee oppassen. Velen leven in een pleeggezin. Anderen hebben een moeder die vaak ziek is in een vroeg
of laat stadium van AIDS. Het veiligste is het opname dossiertje dat AVSI stuurde na te gaan. Bij Moses
had ik eerst geschreven zijn grootmoeder te groeten. Moses werd als pasgeborene door een oude vrouw
gevonden op een vuilnisbelt. Zij nam hem bij haar thuis en Moses groeide op samen met haar kleinkind.
Maar gelukkig zag ik op tijd in het verslag van de sociale werker dat Moses niet weet dat zij zijn moeder
niet is. Hij is nog te jong om zich vragen te stellen over haar leeftijd. Ik veranderde mijn groet aan zijn
“mum”, zoals hij haar zelf noemt.
Brieven schrijven naar de kleinsten is veel gemakkelijker geworden met wat
je op het Internet kan vinden. Angel’s brief staat vol met een tekening die ze
kan kleuren. Kleurpotloden vind ze wel in de “baby class” waar ze naar
school gaat terwijl haar moeder werkt.
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