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Het gaat niet goed in Oeganda. Covid 19 verwoest er mensenlevens, samenleving en economie. De
gezondheidssector is een ramp en een schande, vaccinatie gaat door onbekwaam management
nauwelijks van start. Onderwijs is iets voor de happy few.
Eerst ter herinnering: in 2020 gingen alle lagere en middelbare scholen dicht op 18 maart, nog vóór
het einde van het eerste trimester. Slechts enkele middelbare scholen slaagden erin
afstandsonderwijs te organiseren, maar bereikten maar een minderheid van de leerlingen.
In 2021 gingen de scholen op 1 maart opnieuw open voor leerlingen van het 6de leerjaar lager
onderwijs, en het 3de, 5de en 6de jaar middelbaar. Op 5 april mochten andere klassen beginnen. Maar
eind mei begon een nieuwe lockdown, die nu nog altijd loopt. Dat wil zeggen dat de leerlingen van
lager en middelbaar onderwijs sinds begin 2020 nauwelijks 2 trimesters afwerkten.
In het hoger onderwijs gaat het wat beter. Alle hogescholen en universiteiten werden gesloten op 18
maart 2020, maar sommige hogescholen en de meeste universiteiten slaagden erin vanaf oktober
2020 afstandsonderwijs te organiseren. Sinds begin 2021 zijn er afwisselend cursussen online en op
de campus.
Wat betekent dit voor onze studenten?
In de basisschool Balamory gingen onze 9 gesponsorde kinderen met enthousiasme terug naar school
in maart en april 2021. Hun brieven getuigen ervan hoe blij ze daarmee waren. Eind mei hadden ze
een korte vakantie. De lessen zouden hervat worden op 7 juni, maar dan werd de nieuwe lockdown
afgekondigd die zou duren tot begin augustus. Het is nu al eind augustus, en de scholen blijven dicht.
Onze leerlingen in het middelbaar hadden geluk. Toevallig zitten allen in een van de cruciale
schooljaren die voorrang krijgen. Gloria en Bernard konden hun 6de jaar afwerken, en gaan in
september hoger onderwijs beginnen. Mark is in het 3de jaar, Sam in het 5de, beide in de Notre Dame
High School in Masaka, waar afstandsonderwijs tamelijk goed loopt. Marius is in het 5de jaar in een
bijzonder goede school in de hoofdstad Kampala. Kort na de laatste lockdown stuurde de school een
omzendbrief met hun plannen voor afstandsonderwijs. Dit wordt maand per maand gepland vanaf 8
augustus. Schoolgeld wordt maandelijks betaald, wat een toegangscode verleent tot online lessen en
data. Het lijkt goed in mekaar te zitten. Ook Raymond zit in het 3de jaar, maar zijn school heeft niet de
middelen om afstandsonderwijs goed te organiseren.

Onze studenten in hoger onderwijs doen het al bij al best goed. Er waren er trouwens 4 die
afstudeerden in 2021: Bruno studeerde Mass Communication, en kan niet wachten om werk te
vinden als journalist, Richard studeerde Business Administration, Gorreth studeerde Bachelor Arts
with Education maar wacht tot na de lockdown om als leerkracht te beginnen, en over Vincent
hadden we het in de vorige nieuwsbrief.
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Davis, Harriet en Raphaël zijn nu helemaal gewoon aan het switchen
tussen afstandsonderwijs en lessen op de campus. Ze noemen dat
daar “blended learning”. Vooral Davis, die Computer Sciences
studeert aan de Makerere universiteit, past zich goed aan alles aan.
Hij ziet er sowieso als een plantrekker uit (foto rechts).
Josephine Justine tenslotte kon in 2021 haar studies verpleegkunde
afwerken. Haar diploma-uitreiking volgt in september. En Victoria
begint in september haar laatste jaar
Clinical Officer. Twee jaar geleden
vonden we dat ze voor een dure universiteit had gekozen, maar daar
zijn we nu blij mee. Haar lessen gingen zonder onderbreking verder.
Afstandsonderwijs is er gewoon perfect. Victoria’s brieven blijven
bijzonder enthousiast. Zij is onze sterstudente (foto links).
Onze studenten in Oeganda zijn allemaal wezen, die in de huidige
wantoestanden zonder onze hulp helemaal geen kansen zouden
hebben. Voor de kinderen in het lager onderwijs kunnen we voor het
ogenblik niet veel doen, maar ze hebben toch allemaal ervaren dat ze
terug naar school kunnen van zodra de lessen hervatten. Onze
studenten in het middelbaar en hoger onderwijs krijgen alle middelen
om ondanks alles zo goed mogelijk hun opleiding verder te zetten. Zij behoren echt tot de happy few.
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