Nieuwsbrief januari 2016

De vorige nieuwsbrief verhaalde veel nieuws over Oeganda na mijn bezoek aldaar, deze jaarwisseling
brengt vooral nieuws uit Kenia. Eerst kort een update over Oeganda.
Project Josephine in Masaka, Oeganda
In de nieuwsbrief van juli stuurde ik een foto van een trotse Josephine Justine in haar verpleegster uniform.
Nu begint ze haar laatste jaar. Haar zus Victoria die het vierde jaar middelbaar afwerkte, deed het tot nu
toe min goed op school dan wat van haar verwacht werd. Dit jaar werd ontdekt dat ze nooit het bord kon
lezen en dat ze een bril nodig had. Beter laat dan nooit. Hierbij een recente foto. In juli schreef ik ook dat ik
Victoria het eerste Harry Potter boek gaf omdat ik vond dat wat meer verbeelding Oegandese studenten
goed zou doen. In haar brief brengt ze diplomatisch naar voren dat ze graag het vervolg zou lezen.

Project Vivienne in Kyengera, Oeganda
Vivienne is pas terug van haar jaarlijkse vakantie in Schotland en stuurde nog geen nieuws over de twee
jongens Stephen en Raymond.
Project St Anthony Buggya in Masaka, Oeganda
Christine is de tweede van de 15 begeleid door Mrs Wassajja die nu afgestudeerd is. Ze beëindigde haar
opleiding ‘fashion and design’. Naast Edrine en Veronica komen er dit jaar 3 bij die hoger onderwijs gaan
beginnen. Ze wachten op de resultaten van hun staatsexamen voor ze zich kunnen inschrijven. Zo blijven er
nog 8 in Notre Dame High School. Ik wilde uittreksels van hun brieven vermelden, maar die waren te
nietszeggend. Misschien moet ik Mrs Wassajja de reeks Harry Potter geven om aan allen te lenen. Nochtans
vond ik ze allemaal zo alert en plezant toen ik ze vorig jaar ontmoette.
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AVSI in Nairobi, Kenia
In vergelijking met de brieven vanuit Oeganda, waren die van Kenia nogal overdonderend. Bijvoorbeeld die
van Brenes. Zij kwam bij ons in 2010. Ze was 13 en in het laatste jaar lager onderwijs. Eind 2015 kwam onze
weg samen tot een einde. In de ‘exit letter’ schrijft de sociale assistente dat Brenes ‘Environmental
sciences’ begon aan de Kenyatta University, en dan na 1 semester een beurs kreeg voor…, wel, Brenes
vertelt dat zelf in haar brief.
To Maria Pia,
How is life in Brussels? Any new adventures that you have discovered of late?
I can never exhaust my gratitude for all your undying support and investment in my education. You believed in
me, even when I wasn't aware of my capabilities. The only best way I can show my gratitude is through working
hard on my academics.
I am currently in Ashesi University College, Ghana, for a study program. It's quite an extraordinary experience
where I am lucky to interact with future leaders of Africa. Apparently I don't like Ghana but I totally love Ashesi.
The cultural diversity is just mind blowing, it's as if I am in another world. What I really adore about the place is
their honor code and curriculum system. Above all is the people's hospitality and curiosity to know more about
the prospective students. During the Ashesi innovation experience (AIX) program, I got a chance to speak with
Dr. Patrick Awuah. Trust me, he is the most humble guy I have met to date.
I have discovered new leisure activities such as aerobics, bicycle ride, hiking and reading short stories. The short
stories session is quite helpful especially for critical thinking and improving my grammar. Currently I am working
at reading one book a day. On the same note; I am working on my GPA so that I may be selected to go and study
abroad for a semester.
I would have loved it if you were here to witness the transformation. Nevertheless, I am confident that wherever
you are, you share in my joy. Attached are some of the pictures I took in Ghana.
I pray for your good health and business.
Warmest regards,
Brenes Nakhone

Onze afspraak met AVSI is dat School Aid 25 kinderen sponsort; telkens er een afgestudeerd is, wordt die
vervangen door een nieuwe rekruut die zij kiezen. Dit jaar is er heel wat verandering met 8 die het
programma verlaten, en 8 nieuwkomers. Sarah wordt niet meer gesponsord omdat de financiële situatie
van haar familie nu beter is; Stephen omdat hij na zijn eerste jaar universiteit een staatsbeurs kreeg. De
anderen beëindigden hun studies, waaronder de vroegere rebel David, over wie ik het al in verscheidene
nieuwsbrieven had: AVSI vroeg ons zijn schoolgeld te betalen zodat hij zou breken met het criminele milieu
waarin hij aan het verzakken was. In zijn exit letter schrijft de sociale assistent nu:
David completed his training on catering. He later did an attachment at JAVA coffee shop in Nairobi
which eventually decided to employ him. For this year, he asked us to assist him to enrol in a driving
school […]. With these two employable opportunities, we are certain that David can now support himself
fully and advance his life. […] David went through a period of crisis in his life some time back, and he
even decided to drop out of school. […] And now here he is employed and can earn his living justifiably.
[…]
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Dear Maria, we are happy to have assisted David and now that he completes his support with us, we know
that we give to the community a mature boy, well guided and one with a foundation that is better than it
would have been without our support. […] thank you for having David as a friend.
Dat is toch fantastisch nieuws, he?

Patricia in Nairobi, Kenya
En nu we het toch over success stories hebben, hier volgt wat
nieuws over Consolata, de dochter van Patricia, die met HIV
geboren was. Zij studeerde communicatie aan de universiteit. Na
haar ‘degree’ deed ze een stage bij de NGO ‘the International
Community of Women Living with HIV’. Daarna werkte ze verder bij
die organisatie als ‘communication and advocacy assistant’ en als
vertegenwoordiger van ‘young women living with HIV’ reisde ze
precies de wereld af en ontmoette allerhande organisaties en
personaliteiten. Dit jaar schrijft ze zich opnieuw in aan de universiteit om een Master af te werken. Op de
volgende bladzijde haar eigen email met haar verhaal.

Website
Wie probeerde de website van School Aid te bezoeken, zal gemerkt hebben dat daar problemen mee zijn.
De website wordt onderhouden door zesdejaars-studenten van de Ursulinen school in Mechelen, maar dit
jaar hebben ze dit nog niet in hun programma kunnen passen. Hopelijk komt het binnenkort in orde.

Maria-Pia Waelkens
Voorzitter School Aid vzw

3

4

