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Het verhaal van Consolata (project Patricia, Kenia) 

Over Consolata, de dochter van Patricia, hadden we het al vaak in vorige nieuwsbrieven. Het is de 

moeite haar verhaal nog eens kort samen te vatten.  

Consolata werd met HIV geboren. We betaalden haar studies sinds het ontstaan van School Aid in 

2001, eerst lager, dan middelbaar en hoger onderwijs. In 2014 behaalde ze een diploma in 

communicatie. Tijdens die studies liep ze stage bij de organisatie “The International Community of 

Women Living with HIV” in Nairobi. Als afgevaardigde van die organisatie nam Consolata deel aan de 

Internationale Aids Conferentie in Melbourne. Na haar studies bleef ze verder werken bij dezelfde 

organisatie als ‘communication and advocacy assistant’. Kort daarna werd ze ook lid van de 

bestuursraad van het ‘Global network of young people living with HIV’. In die rol kwam Consolata in 

contact met allerhande personaliteiten, zoals de president van Kenia en vooraanstaande personen 

van de Wereldgezondheidsorganisatie en het Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Zij 

werd ook in Nederland uitgenodigd om gedurende drie maanden in scholen te getuigen als ‘peer 

educator’. Haar vele contactpersonen gaven haar de raad verder te studeren. Dit deed ze in januari 

2016. In december 2018 behaalde ze haar einddiploma Bachelor in Mass Communicatie, met 

bijzonder goede resultaten.  

In 2019 beantwoordde Patricia onze e-mails in verband met de opvolging van School Aid niet, en wij 

werden bang dat haar gezondheidsproblemen erger geworden waren. Daarom schreven wij ook 

Consolata aan. Enkele dagen later stuurde zij ons alle gegevens die we nodig hadden … vanuit 

Genève: “I am currently in Geneva, Switzerland, attending the Global Fund board meeting as their 

guest and in my capacity as the point 7 youth advisor for Africa to the GF board”. Als die het niet ver 

gebracht heeft!  

   
 

Van Patricia kregen we ook een kort bericht. Met haar gezondheid gaat het inderdaad niet goed. 

Maar zij kreeg haar HIV+ diagnose in 1995, en is dankbaar dat ze na zoveel jaren nog in leven is. 



Nieuwsjes van de andere projecten 

De Harry Potter boeken vind ik nog altijd een van de mooie dingen van het leven. Nu Victoria (project 

Josephine, Oeganda) alle 7 gekregen heeft, stuurde ik het eerste boek aan Sarah (project AVSI, 

Kenia). Sarah is altijd de eerste van haar klas en schrijft mooie brieven. Ze is nu in het zevende 

leerjaar, en is ook ‘head of clubs’: verantwoordelijk voor het organiseren van gitaar- en 

schaakklassen, scouts en voetbal. Het Harry Potter boek kwam volledig toevallig op haar verjaardag 

aan. Ze was heel blij en heeft goed begrepen dat er 7 boeken waren:  

 

Ook de kleintjes van de Balamory Junior School in Oeganda beginnen nu brieven te schrijven. Daarbij 

deze uitleg van Swabulah over hoe een fiets in 

mekaar zit. Swabulah is ook een eerste-van-de-

klas meisje. Een andere tekende de onderdelen 

van een bloem, een derde de kaart van Oeganda, 

een vierde schreef een lijst huisdieren en wilde 

dieren, en een lijst tegenstellingen: short – tall, he 

– she, white – black, smart – shabby, enz. Ze leren 

blijkbaar meer dan rekenen, lezen en schrijven in 

het lager onderwijs in Kenia en Oeganda. En 

Engels is hun tweede taal.  

 

 

Administratief nieuws 

Na het plotse overlijden van Maarten, penningmeester sinds 2013, houden we binnenkort we een 

vergadering om een nieuw bestuursorgaan samen te stellen. Er komen ook nieuwe leden.  

School Aid is dit jaar opnieuw ingeschreven als goed doel voor De Warmste Week. Dat wil zeggen dat 

wie een Warmste Week actie wil organiseren ten voordele van School Aid dit ook dit jaar kan doen. 

Wij wisten al dat School Aid een kleine organisatie is, maar in de nieuwe wetgeving voor vzw’s 

worden we nu als ‘micro-vzw’ gedefinieerd. Mooi he? De aanpassing aan de nieuwe wetgeving 

betekent veel werk in de komende weken, maar we worden daar heel goed en belangeloos voor 

geholpen door School Aid sympathisanten.   

 

Maria-Pia Waelkens 

Voorzitter vzw School Aid 

schoolaid.be@gmail.com 

mailto:schoolaid.be@gmail.com

