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We hadden nog nooit zoveel email uitwisseling met onze contactpersonen in Kenia en Oeganda als 
dit jaar. Dit was uiteraard omdat onze kinderen niet naar school gingen en we zochten wat te doen. 
Maar nu lijkt er verandering in te komen.  
 
1. De universiteitsstudenten van Mrs Wassajja 
 
Op 15 oktober gingen de universiteiten in Oeganda terug open voor laatstejaarsstudenten. Wij waren 
in conversatie over het kopen van computers met het budget voor 2020, maar ten slotte was dat niet 
nodig. De laatstejaars gaan terug naar de campus, de anderen studeren verder met werkpakketten 
online. Onze studenten kregen een budget voor werken in internetcafés. De laatstejaars mochten 
enkel terug na een corona test, die wij ook financierden. We laten Mrs Wassajja de vrijheid om het 
budget voor 2020 te gebruiken zoals het haar het beste lijkt. 
 
2. Balamory 
 
Vivienne gebruikte het budget helemaal anders dan gepland. In het dorpsschooltje Balamory betalen 
de meeste ouders het schoolgeld beetje bij beetje, zoals hun inkomen dat toelaat. Toen de leerlingen 
op 15 maart naar huis gestuurd werden, kreeg de school natuurlijk geen verder inkomen. Omdat 
School Aid voor het volledige schooljaar betaald had, werd het budget gebruikt om de lonen van 
enkele leerkrachten te betalen, zodat die leerpakketten konden samenstellen en bezorgen aan de 
leerlingen thuis.  
De Balamory school zou op 15 oktober terug open gaan voor de leerlingen van het laatste jaar. Dit 
mocht enkel na een controle van de locatie. Er waren verbeteringen nodig in de keuken. School Aid 
financierde dat ook: een extra UGX 2,042,000 (468 EUR). 
 
3. Josephine 
 
De verpleegsterschool van Josephine Justine gaat terug open voor laatstejaarsstudenten. Dat 
betekent dat Josephine Justine dit jaar nog kan afstuderen, als alles goed gaat.  
Victoria doet gewoon verder online. Haar universiteit lijkt er echt goed klaar voor. In bijlage een 
nieuwe brief van Victoria. Zij deed haar examens online, met een heleboel stroomonderbrekingen. 
Wat een stress moet dat voor haar geweest zijn! Ze vertelt het nochtans op haar typisch positieve 
manier.   
 
Josephine vroeg ons een nieuwe jongen in het programma op te nemen: Martin Marius Mugenyi. Hij 
was net het vijfde jaar middelbaar begonnen, toen zijn voogd door de corona crisis zijn job verloor. 
Dit betekende voor de jongen het einde van zijn schoolloopbaan. Nochtans behaalde hij in het vierde 
middelbaar de hoogst mogelijke score (Grade 1). Voor zijn A-levels wilde hij zich toeleggen op de 
combinatie Biologie-Chemie-Wiskunde. Van zodra hij hoorde dat het voor hem ten slotte toch niet 
afgelopen was, contacteerde hij de leerkrachten van die vakken om af te spreken hoe het voor dit 
jaar verder kan. Hij kreeg daarvoor een mini-budget van 300 000 UGX (68 EUR). Vanaf het volgend 
schooljaar, in januari, wordt hij waarschijnlijk een van onze studenten zoals de andere.  



 

 
4. In Kenia 
 
Of de scholen nu wel of niet open gaan in Kenia is nog niet duidelijk. Zoals altijd in dat land is er veel 
controverse in de kranten en online. Patricia legde uit wat in praktijk gebeurt. Vroeger was gezegd 
dat de scholen pas in januari 2021 zouden herstarten. Onlangs werd plots beslist dat klassen voor 
leerlingen in het laatste jaar basisonderwijs (jaar 8) en middelbaar onderwijs (jaar 4) vroeger konden 
heropenen. Voor de kinderen die Patricia volgt, kon Cyril op 12 oktober opnieuw naar school. Pauline 
en Josephine Indra krijgen online lessen. De scholen in Kibera, met kinderen die AVSI volgt, 
heropenden blijkbaar nog niet. In ieder geval, vorige week nog kregen we brieven van AVSI-kinderen 
die sinds maart niet meer naar school gaan, en ons aanmanen onze handen te wassen en veilig thuis 
te blijven. Als bijlage de enige brief die over een ander onderwerp gaat. Maar allicht is dat omdat het 
meisje nog niet goed genoeg kan schrijven.   
 
Maria-Pia Waelkens 

Voorzitter vzw School Aid 

 


