Nieuwsbrief januari 2015

We kregen schoolrapporten en nieuwjaarsbrieven en stuurden antwoord, we kregen de budgetten voor
2015, keurden die goed en deden de overschrijvingen: de jaren gaan voorbij en de opvolging van onze
projecten kan een routine lijken, maar zo is het niet. Net zoals bij ons verandert het leven Kenia en
Oeganda, het onderwijs past zich aan en ook de projecten evolueren jaar na jaar. Veranderingen in
communicatiemiddelen zijn natuurlijk de meest opvallende. Dit jaar schreven alle Oegandese studenten
hun brief met de computer – vroeger kregen we handgeschreven brieven. Vorig jaar had een van de
Keniaanse studenten een foto van mij gevraagd. Ik stuurde een elektronische identiteitsfoto op, die AVSI
aan al onze studenten doorstuurde. Tenslotte krijgen ook wij ieder jaar hun foto. De commentaren die ik
daarop kreeg in hun nieuwjaarsbrief! Meisjes probeerden mijn karakter te analyseren, tienerjongens
hadden andere gedachten. De belangrijkste evolutie blijft natuurlijk hoe ieder kind jaar na jaar opgroeit, tot
ze vol optimisme hun laatste brief sturen.
Een overzicht van de projecten
St Anthony Buggya in Masaka, Oeganda
De jongste twee gaan in januari naar het middelbaar onderwijs. Dan zijn er 12 in het middelbaar, waarvan 4
in hun laatste jaar, en twee in hoger onderwijs. Vorig jaar schreef ik dat Christine, de eerste van de groep in
hoger onderwijs, secretariaat zou beginnen. Dat is niet zo. Ze volgt les in een Technical Business School, en
schreef dat ze koos voor “fashion and design, because it was a dream to me”. Dit jaar begint ook Veronica
hoger onderwijs, maar die weet blijkbaar nog niet wat ze gaat kiezen.
Josephine in Masaka, Oeganda
Van de twee zussen Victoria en Josephine Justine wachten we nog op nieuws. Victoria is in haar vierde jaar
middelbaar en Josephine Justine begon verpleegsterstudies in de Rakai Nursing School. Ik ben benieuwd
hoe ze het maakt. Meer nieuws in de volgende nieuwsbrief.
Raymond in Nkozi, Oeganda
Raymond gaat naar het vijfde leerjaar, maar ook van hem wachten we nog op nieuws.
Patricia in Nairobi, Kenia
In een vorige nieuwsbrief schreef ik dat Consolata afstudeerde aan de universiteit, wat niet helemaal juist
is. In Kenia behaal je eerst een ‘diploma’, en een jaar erbij geeft je een ‘degree’. Consolata behaalde een
diploma in communicatie, en zou nu graag een degree beginnen in public relations. Ze is nu al erg actief in
allerhande mensenrechten- en aids awareness campaigns, wie weet wat het dan wordt. Pauline gaat naar
het secundair onderwijs. Omdat ze geen zeer goede studente is had Patricia liever dat ze een
beroepsopleiding volgde, maar de resultaten van het lager onderwijs waren net goed genoeg om
toegelaten te worden in High School, en Pauline wil van niets anders weten. Cyril blijft een heel goede
student. Naast haar twee eigen kinderen nam Patricia kinderen van vrienden en familieleden die overleden
aan aids bij haar in huis. School Aid sponsorde hun studies. Vijf zijn al afgestudeerd. Pauline en Cyril zijn de
laatste twee, maar sinds vorig jaar is er een nieuw meisje bij dat in het vierde leerjaar zit. Tot nu toe

sponsorden we die niet, maar in haar brief schreef Patricia dat “The little girl wonders what it is about her
that you won’t consider giving her a chance in School Aid. She is a really bright girl.” Als Consolata
afgestudeerd is, is daar misschien ruimte voor.
Salome in Nairobi, Kenia
Salome was het die een reeks universiteitsstudenten begeleidde. Vorig jaar zou de laatste, Effie, universiteit
beginnen, maar we hoorden niets meer. Misschien slaagde ze erin een staatsbeurs te krijgen.
AVSI in Nairobi, Kenia
Onze nieuwkomer dit jaar is Sarah. Haar beide ouders leven nog, maar zijn beide Hiv-positief. Ze heeft een
grappig geschrift. Ze kan precies niet verdragen dat letters onder de lijn komen.

We hadden veel contact met AVSI de laatste maanden om individuele problemen op te vangen. Ruth die
vorige jaar haar moeder verloor, werd met haar broers en zussen opgenomen door een tante. Onze goede
student Stephen, voor wie we universiteit wilden betalen, begon zijn eerste jaar Mathematics and Business
Studies. De vader van Dennis werd aangereden door een vrachtwagen en is in het ziekenhuis. Brian zorgt
nog steeds elke dag voor zijn moeder en schrijft dat hij ernaar verlangt dat ze beter wordt “and we have a
normal life again”. David, de jongen die ik er in mijn vorige brief zo van langs gegeven had omdat hij zijn
brief niet zelf geschreven had, en voor wie AVSI altijd bang was dat hij in de criminaliteit zou belanden, is
precies op het goede pad. Hij begon na het middelbaar een opleiding hotelschool en schrijft: “my course
needs hard work in book work and practicals, and that is what I have been doing”.
In vorige jaren beëindigden wij sponsoring van AVSI studenten bij het einde van het middelbaar. AVSI
stuurt ons een exit-brief en stelt een nieuw kind voor om de cyclus te herbeginnen. Dit jaar viel me op dat
we zoveel brieven kregen van studenten die verder studeren. Misschien is dat omdat ook in Kenia
middelbaar onderwijs alleen je niet ver meer brengt. Later in het jaar krijgen we hun jaarverslag waarin
daarover allicht meer uitleg gaat staan, vooral als dat de kosten zou doen verhogen.
AVSI vroeg ons een stem uit te brengen voor het initiatief “Il mio dono”. Hoe meer stemmen, hoe meer
kans ze maken op een gift van 200 000 EUR voor de Cardinal Otungo School in Kenia. Stemmen kan tot 19
januari via https://www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/?id_organizzazione=1086
Kan je ook stemmen? Het is wel een Italiaanse website.
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