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Dit weekend kregen we brieven van de twee zussen Namujumbi Josephine Justine en Namusule
Victoria. Dat is de aanleiding voor deze extra nieuwsbrief.
Eerst even hun verhaal in het kort.
Tijdens een werkbezoek aan Oeganda in 2003 ontmoette ik
Namugenyi Josephine, met wie ik direct goed kon opschieten. Zij
hoorde van School Aid, en vroeg of we twee meisjes konden helpen
die kort geleden hun ouders verloren waren. Wij sponsoren die
twee nu sinds 2004. Namujumbi Josephine Justine begon toen het
vierde leerjaar, Namusule Victoria het eerste.
In 2012 ziet Victoria er al stukken gezonder uit, en vooral heeft ze
meer trendy schoenen.

In 2015 ontmoette ik Namujumbi Josephine Justine voor de eerste
en enige keer. Zij was toen in haar tweede jaar verpleegkunde. Op
de foto staat ze tussen mij en Namugenyi Josephine, die sinds al die
jaren de twee zussen voor ons opvolgt.

Victoria draagt sinds 2015 een bril. Ze heeft trouwens een jaar
moeten overdoen omdat niemand door had dat ze het bord niet zag.
In 2017 beëindigde Josephine Justine haar studies voor
gebrevetteerde verpleegkunde. Na twee jaar werkervaring kon ze
dan verder studeren om een hoger diploma verpleegkunde te
behalen (“registered nurse”). Daar was ze volop mee bezig toen de
coronacrisis uitbrak.
Victoria wilde geneeskunde studeren, maar daarvoor waren haar
resultaten in wetenschappelijke vakken te zwak. Daarom koos ze
voor “clinical officer”, een opleiding tussen verpleegkunde en
geneeskunde in, die bij ons niet bestaat, maar wel in Oost- en
Centraal Afrika. Victoria was midden in haar tweede semester toen
de lockdown afgekondigd werd.
De brieven van beide meisjes gaan over hun studie-ervaringen
tijdens de lockdown. Vorig jaar kregen beiden een computer, wat ten slotte erg nuttig bleek om in de
coronaperiode hun studies te kunnen verderzetten. In hun brieven geven beide meisjes ook
verantwoording over hoe ze het toegewezen budget aanpassen in coronatijden. Beiden gebruiken hun
budget voor maaltijden, om via internet aan hun studiepakketten te geraken of lessen via Zoom te
volgen. We schreven daarom dringend terug dat School Aid hun internetverbruik gaat betalen.
Voor beiden is het ook een probleem dat ze geen praktijklessen krijgen. Ook dat losten ze op: beiden
zochten, en vonden, vrijwilligerswerk in een ziekenhuis of gezondheidscentrum, om ervaring op te
doen. Ik vind dat toch heel lovenswaardig.
Hun brieven stuur ik als bijlage. Hun Engels is niet perfect, maar stukken beter dan dat van de doorsnee
Oegandese universiteitsstudent. Voor wie niet vlot Engels leest, ga toch maar eens kijken voor de
fotootjes. Dit zijn helemaal niet meer de ondervoede kinderen van 2004, maar gelukkige jongedames.
Ik stuur ook het onderzoeksproject dat Namujumbi Josephine Justine moet doen als eindwerk. Niet om
te lezen, maar om eens naar te kijken. Alhoewel de formulering van haar objectieven en
onderzoeksvragen duidelijk toont dat ze daarover les had moeten krijgen, vind ik haar niveau even goed
als dat van een beginnende universiteitsstudent aan wie ik destijds les gaf in de faculteit Health
Sciences van de Uganda Martyrs University.
Ik ben eigenlijk erg trots op onze twee meisjes.
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