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Vincent is afgestudeerd. School Aid sponsorde hem sinds 2004, toen hij naar het lager onderwijs ging in
het dorpsschooltje Saint Anthony Buggya in centraal Oeganda. Nu beëindigde hij zijn studies ‘Bachelor
of Science in agricultural and rural innovation’ aan de Makerere University in Kampala. Hij was een
enthousiaste student. Gedurende zijn vier jaar
universiteitsstudies stuurde hij lange brieven,
want hij kon niet nalaten ons te vertellen wat
hij allemaal leerde. Zo kregen we een hele
uitleg met foto’s over de ziekte van de bananen
in Oeganda, over het kweken van champignons
in plastiekzakken die je aan het plafond van een
stal kan hangen, over verbeterde teelt van
koffie, over zijn stages in ruraal Oeganda.
Vincent is een jonge man om trots op te zijn. In
zijn laatste brief schrijft hij:
The rate of unemployment is so high in the
country, which makes survival so hard. The
job market is full of tribalism and corruption.
The rate of job creation is so low to the
extent that every year, so many educated
youths remain jobless. Having analysed the
status of our job market I think I must be a
job creator and I believe that agriculture is
the way forward. […]. So all I am looking
forward to achieve is to create employment
opportunities through advancing agriculture
production and productivity. […] As an
agricultural and rural innovation graduate I
am looking forward to improving the life of
the people in the rural setting and this will make me a contributor to the development of my
country. So now that studies are done, it is time now to tirelessly work, innovate to create the future
of our dreams in life. I am too happy that your support has made me a very important person for my
community and country at large.
Laat ons hopen dat de realiteit hem toelaat die dromen waar te maken.
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