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Op 4 maart vroeg Mrs Wassajja ons of School Aid een nieuwe jongen kon sponsoren. Mark’s ouders 

waren beiden gestorven aan AIDS en de grootmoeder kon de schoolkosten niet betalen. Mrs 

Wassajja, één van onze contactpersonen in Oeganda, had uit eigen zak het lager onderwijs betaald. 

Maar nu wilde Mark middelbaar onderwijs beginnen: “He is here crying for education”. Zijn 

resultaten van het lager onderwijs waren “promising”. We kregen zijn schoolrapport in bijlage. Op 6 

maart antwoordden we dat we akkoord gingen, maar dat we bezorgd waren of het niet erg laat was 

om Mark dit jaar nog in te schrijven, omdat het schooljaar toch al enkele weken begonnen was. In 

een email van 14 maart legde Mrs Wassajja uit dat Mark al naar school ging sinds het begin van het 

schooljaar in de Notre Dame High School, waar al de kinderen die zij volgt hun middelbare studies 

deden of nog doen. Mrs Wassajja had de schooldirecteur gevraagd Mark te laten beginnen terwijl zij 

op zoek ging naar een sponsor. Na al die jaren samenwerking had de directeur er wel vertrouwen in. 

In bijlage van de email kregen we het betaalbewijs van de school (12 maart), en daarmee was alles 

afgerond.  

Een efficiënte dame, he, die Mrs Wassajja? Net als de schooldirecteur had zij er precies vertrouwen 

in dat School Aid het met haar eens zou zijn. Ik vond het wel grappig. Maar toont het niet dat School 

Aid goed werkt? Tenslotte weet Mrs Wassajja beter dan wij wie hulp nodig heeft. Zij kan ook rekenen 

en als in de laatste jaren drie van haar studenten afstudeerden en dit jaar nog twee, moet er plaats 

zijn voor een nieuwe…  

Bij de email van 15 maart was ook een brief van Mark (volledige naam weggeknipt) en een foto van 

de diploma-uitreiking van Veronica:  

Dear sponsor, 
My name is […] Mark, aged 14 years. I am as happy as 
a bee, to see that you’ve selected me among so many 
needy ones. God is great and I am going to put all my 
trust in Him because he has listened to my prayers. 
Thank you very much for sponsoring me. I will keep on 
praying for you always. Am going to continue fasting, 
praising God for what he has done for me. 
I joined S.1 at 11th / Feb/2019. I was supported by 
Mrs. P. Wassajja from P.2 up to P.7. I lost my Parents 
when I was only two years. My grand Parents are now 
very old and they are having three orphans but they 
are trying to look after us. 
I am going to study very hard so that I get a bright 
future. I wish you a happy Easter. 
I remain your new sponsored student. God bless you 
[…] Mark 
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