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In de nieuwsbrief van januari gaven we een beeld van de kinderen die er in het AVSI project bijkwamen.
De nieuwsbrief van april ging over de correspondentie met studenten en met onze contactpersonen. Het
is tijd om nog eens een overzicht te geven van de vijf projecten en hun evolutie sinds het jaarverslag van
2016: eerst de drie kleine projecten Patricia, Josephine en Vivienne, dan de twee grotere AVSI en St
Anthony Buggya. Meer achtergrondinformatie en alle vorige nieuwsbrieven en jaarverslagen zijn te
vinden op www.schoolaid.be.
Patricia, Nairobi, Kenia
Bij Patricia sponsoren we haar dochter Consolata en de twee kinderen Pauline en Cyril die ze adopteerde
bij het overlijden van hun ouders. Consolata gaat verder met haar universiteitsstudies, maar zij is met
HIV geboren en haar gezondheid speelt haar dit jaar parten. We vroegen of ze een trimester wilde
overslaan om wat uit te rusten – de universiteit waar ze studeert werkt met modules per trimester –
maar ze wil daar niet van weten en combineert studeren en ziekenhuis. De twee in het middelbaar
kampen met andere moeilijkheden. In dit verkiezingsjaar staakten de leerkrachten nog vaker dan
gewoonlijk. Ouders protesteren, maar met het moeilijke verloop van de verkiezingen loopt alles een
beetje in het honderd. Een positief punt is dat beide studenten veilig zijn in hun internaat als er geweld
bij de verkiezingen te pas komt.
Josephine, Masaka, Oeganda
Bij Josephine sponsoren we twee zussen sinds hun lager onderwijs. Josephine Justine werkt ondertussen
als verpleegster, maar ze zou graag twee jaar verder studeren om A1 te worden. We wachten op haar
beslissing en gaan dan bekijken wat zijzelf en wat School Aid betaalt. Haar zus Victoria doet het dit jaar
goed in het vijfde middelbaar.
Vivienne, Nkozi, Oeganda
Bij Vivienne sponsoren we Raymond sinds 2011 en sinds 2016 drie kinderen in de sympathieke Balamory
Junior School: James, Jauhara en Swabulah. Het sponsoren van Raymond verloopt niet gemakkelijk
omdat zijn moeder zich niet veel van de jongen aantrekt en ze van School Aid wil profiteren. Een tijdje
geleden wilden we het daarom opgeven, maar het was Josephine die het er niet mee eens was dat de
jongen zijn kans zou verliezen door de houding van zijn moeder. Josephine nam contact op met de
directeur van de school en betaalt het schoolgeld nu rechtstreeks en niet meer via de moeder.
Vivienne is Schotse en ze leeft al jaren in Oeganda waar ze les geeft in instellingen voor hoger onderwijs.
Administratieve opvolging is evenwel niet haar sterkste kant. Maar de kinderen die ze volgt hebben echt
hulp nodig en ze geeft ze een motiverende begeleiding. Gelukkig is de financiële opvolging van de drie in
de Balamory school eenvoudig.

AVSI, Nairobi, Kenia
De verkiezingen in Kenia maken het ook voor AVSI moeilijk. Elke verkiezing in het verleden veroorzaakte
drama’s in Kibera. Dit jaar is het er erg gespannen, maar er waren nog geen grote ongelukken. We
kregen het jaarrapport van AVSI pas in oktober in plaats van in juli. Het werk met de kinderen gaat wel
verder zoals gewoonlijk. We kregen foto’s van onze kinderen die aanwezig waren op het jaarlijkse AVSI
evenement. Verscheidene kinderen stuurden ons zomaar een brief, een extraatje bovenop hun jaarlijkse
nieuwjaarsbrief. In juni studeerden opnieuw twee studenten af. Riziki die we al sponsorden sedert 2005
volgde na haar middelbaar een opleiding als kapster. Ruth, gesponsord sinds 2010, sloot af met een
opleiding catering. Zij leek een studente die hogere studies aankon, maar ondertussen is ze al aan het
werk en dat was in haar situatie misschien belangrijker. Drie van de kinderen die ons in januari
toegewezen waren, zijn al weer uit het programma omdat hun familie ervoor koos Kibera te verlaten en
het terug “upcountry” te proberen. AVSI kijkt dan altijd na of de kinderen daar in een school
ingeschreven worden, maar voorzien geen verdere opvolging. Alle vijf werden vervangen door nieuwe
kleintjes, wat het totaal houdt op 25 kinderen.
St Anthony Buggya primary school, Masaka, Oeganda
Jaren geleden was het in Nairobi dat School Aid een reeks studenten in hoger onderwijs sponsorde, en in
Oeganda dat allen lager onderwijs volgden. Nu is het net omgekeerd: zoveel nieuwe kleintjes bij AVSI, en
in Oeganda dit jaar 9 van de 15 in hoger onderwijs:
Vier begonnen dit jaar:
Bruno
Kampala University
Richard
Kampala University
Gorret
Muteesa I Royal University
Vincent
Makerere University
Drie zijn in hun tweede jaar:
Robert
National Teachers’ College Kaliro
Margaret Muteesa I Royal University
Molly
Technical Business School Masaka
Twee beëindigden in juli:
Veronica Muteesa I Royal University
Edrine
John Wilson Centre, Masaka

Mass communication
Business administration
Bachelor Arts with Education
Bachelor of Science in agricultural & rural innovation
Majoring in physics and mathematics
Bachelor’s Degree in Education
Diploma in Accountancy
IT
Certificate nursery teaching

Edrine schreef een brief met haar plannen nu ze haar opleiding kleuteronderwijs beëindigde en werk
vond in een van de beste kleuterscholen: “I am going to help my two brothers to study so that they also
get a bright future. Also I am going to try and save monthly so that after two years, I will upgrade and get
a Diploma” (ze heeft nu een “Certificate”).
Zoveel studenten in het hoger onderwijs, zeker in Oeganda, is natuurlijk allemaal erg duur. In 2018
komen er nog twee bij, maar vanaf nu zijn er ook ieder jaar die afstuderen. Uw steun geeft deze jonge
mensen kansen die ze, zoals Edrine, goed gebruiken.
Maria-Pia Waelkens
Voorzitter School Aid vzw

