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ONDERWIJS IN TIJDEN VAN CORONA

Het onderwijs in Oeganda in tijden van corona kwam zelfs bij ons in het nieuws. Kinderen in lager en
middelbaar onderwijs gingen in 2020 en 2021 maar enkele weken naar school. Sommige
leerkrachten gaven van thuis uit privé lessen, voor kinderen van ouders die dit konden betalen.
Sommige middelbare scholen organiseerden afstandsonderwijs, maar de meerderheid van de
leerlingen had daar geen toegang toe. Veel kinderen zijn beginnen werken, en velen zullen niet meer
naar school terugkeren.
Het is daarom een hele prestatie dat geen enkele van de kinderen en jongeren die School Aid
sponsort in Oeganda, uit het onderwijs stapte. Onze 9 kinderen in de Balamory basisschool waren op
school gedurende de weinige weken dat die mocht open zijn. De 6 jongeren in het middelbaar gingen
naar hun school wanneer die open was, en kregen de middelen om afstandsonderwijs te volgen. Vier
van de studenten in hoger onderwijs werkten hun studies af, en de andere vier zetten hun studies
verder.
In Kenia werkten leerlingen harder dan ooit. Om de verloren trimesters van 2020 in te halen, waren
er 4 trimesters in plaats van 3 in 2021, met weinig vakantie. In 2022 gaat dit zo verder; in 2023 wordt
het schooljaar opnieuw normaal, met 3 trimesters.

DE PROJECTEN

In 2021 sponsorde School Aid de studies van 52 kinderen en jongeren, begeleid door vijf
contactpersonen en organisaties:
- St Anthony Buggya:
10
- Vivienne:
9
- Josephine:
5
- Patricia:
3
- AVSI:
25
Vier studenten beëindigden hun studies wat het totaal dat sinds 2001 hun studieparkoers volledig
afwerkte, brengt op 74.
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Aantal kinderen gesponsord sinds 2001

Salome
Stephen
Patricia
AVSI*
St Anth. Buggya
Josephine
Vivienne
Totaal

Opgenomen in
School Aid

Studies
onderbroken**

Studies
beëindigd

In School Aid
eind 2021

8
6
8
94
26
5
18
165

0
6
0
21
8
0
8
43

8
0
5
48
11
1
1
74

0
0
3
25
7
4
9
48

* Sinds 2005; MSF periode vóór 2005 niet meegerekend.
** ‘Studies onderbroken’ gebeurde vooral in het begin, toen onze contactpersonen er nog niet mee vertrouwd waren dat
wij dezelfde kinderen langdurig wilden sponsoren. Nu gebeurt dat nog enkel voor kinderen die verhuizen naar een regio
waar onze contactpersonen hen niet meer kunnen volgen. Het project ‘Stephen’ onderbraken we zelf in 2015.

Project Sint Anthony Buggya, Masaka, Oeganda
In 2021 begeleidde Mrs Wassajja 10 studenten: 4 in het middelbaar, waarvan 2 hoger onderwijs
begonnen, en 6 in hoger onderwijs, waarvan 3 hun einddiploma behaalden. Van de 15 leerlingen van
het basisschooltje Sint Anthony Buggya, waarmee dit project begon, hebben nu al 10 hogere studies
afgewerkt. Eigenlijk 11, want Edrine behaalde een certificaat kleuteronderwijs. Maar in 2022 gaat ze
eindelijk kunnen verder studeren om het diploma te behalen. Door covid-19 waren deze plannen
twee keer uitgesteld. Naast die 15 vroeg Mrs Wassajja, die dit project leidt, drie andere jongens in
haar project op te nemen. Vanaf nu laten we dit project uitbollen, want Mrs Wassajja zelf wordt ook
ouder.
Uitgaven voor 2021 bedroegen 10.092 EUR: afwisselend on-site en afstandsonderwijs voor alle
studenten, en een computer voor Mrs Wassajja.
De begroting voor 2022 wordt geraamd op 8.728 EUR voor 5 studenten in hoger en 2 in middelbaar
onderwijs. Scholen gaan terug normaal open op 10 januari 2022.

Vivienne, Kyengera, Oeganda
In 2021 kregen de lagere scholen pas op 1 maart de toestemming om opnieuw open te gaan, en dat
enkel voor leerlingen van het 7de leerjaar. Leerlingen van het 4de en 5de leerjaar mochten beginnen op
5 april. Eind mei was er een vakantie van twee weken, voorzien tot 7 juni. Maar er volgde een nieuwe
lockdown en de scholen gingen niet meer open voor de rest van het jaar. Voor leerlingen van andere
klassen was helemaal niets voorzien in 2021.
Om tegemoet te komen aan de dringende vraag van ouders en kinderen, organiseerde de Balamory
school het iets anders dan de officiële regeling: ze hadden een klas 4A en 4B, 5A en 5B, en 7, maar
gaven zo in feite les van klas 3 tot 7, weliswaar slechts voor enkele weken.
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In 2022 gaat de oudste van onze kinderen, Swabulah, het 7de leerjaar beëindigen. Zoals vroeger in de
dorpsschool St Anthony Buggya, zouden we graag ook in de Balamory school onze leerlingen blijven
sponsoren voor hun middelbare en hogere studies.
Uitgaven voor 2021 bedroegen 1.944 EUR.
Bij het hervatten van de lessen betaalde School Aid schoolgeld voor 9 en internaat voor 6 leerlingen
voor het hele jaar. Uiteindelijk waren onze kinderen maar 1 trimester op school, waarvoor Balamory
742 EUR aanrekende. De meeste ouders hadden het schoolgeld voor hun kinderen pas gedeeltelijk
betaald voor dit trimester toen de scholen al moesten sluiten. Daarom werd ons saldo van 1202 EUR
gebruikt om bij te dragen tot schoolbenodigdheden en salarissen voor dit trimester. We kregen een
transparante verantwoording voor die uitgaven.
De begroting voor 2022 is geraamd op 1.988 EUR, waarvan 1.658 voor schoolgeld en internaat van
onze 9 kinderen, en 330 voor een speciaal doel. Wij hadden voorgesteld een extra bijdrage te geven
in deze moeilijk tijden, en gevraagd wat nuttig zou zijn. Daarop kwam de directie met een
aantrekkelijk voorstel: een lijst schoolboeken en leesboeken voor alle klassen en de bibliotheek, en
daarnaast een schoolbel en de officiële vlaggen die elke school eigenlijk moet hebben.

Project Josephine, Masaka, Oeganda
In 2021 begeleidde Josephine vijf studenten: Victoria en Josephine Justine, Raymond en Marius, en
een nieuwe Rwandese jongen, Valentin.
Josephine Justine behaalde in 2021 haar diploma verpleegkunde. Haar zus Victoria volgde in 2021 het
4de en 5de semester van haar diploma ‘Clinical Medicine & Community Health’. Theoretische lessen en
examens waren meestal via afstandsonderwijs, maar de stages in gezondheidscentra en ziekenhuizen
konden doorgaan als vóór de corona epidemie.
Raymond heeft veel geluk dat hij door Josephine opgevolgd wordt. Hij startte als een heel begaafd
jongetje in het lager onderwijs, maar hij verloor zijn motivatie, wellicht omdat hij op weinig
aanmoediging thuis kon rekenen. Ook wij vroegen ons herhaaldelijk af of we hem verder zouden
sponsoren, maar Josephine vroeg ons telkens om hem een nieuwe kans te geven.
In januari 2020 begon Raymond het derde jaar middelbaar. Na het sluiten van de scholen op 18
maart, hadden we geen contact meer met hem. Begin 2021 slaagde Josephine er tenslotte in hem te
bereiken: ze belde naar alle nummers waarmee de moeder haar ooit opgebeld had, en kwam zo bij
de buren terecht. Na maart 2020 had Raymond geen toegang tot de online lessen die zijn school
organiseerde, en hij had Josephine niet gecontacteerd om een oplossing te zoeken.
Op 1 maart 2021 kregen middelbare scholen de toestemming om klassen te openen voor leerlingen
van het 3de en 5de jaar. Raymond begon zo het 3de trimester van zijn 3de jaar middelbaar. Vanaf eind
mei waren er opnieuw geen lessen meer. Maar deze keer bleef hij in contact met Josephine, en
fotokopieerde het leermateriaal dat de school had voorzien voor de nieuwe lockdown. Blijkbaar is
Raymond opnieuw enthousiast geworden. Dat Josephine hem telkens opnieuw opzoekt en
aanspoort, moet hem geraakt hebben. Ook School Aid stuurde hem een brief.
Op 10 januari 2022 gaan de scholen opnieuw van start, en Raymond bereidde dit goed voor. Eind
2021 stelde hij zelf zijn budget voor 2022 op, en bracht dat bij Josephine.
Marius begon het 5de jaar middelbaar, en volgde 1 trimester op school van eind februari tot eind mei.
Daarna deed hij erg zijn best om alle online lessen van de school te volgen; hij richtte ook een
studiegroep op met vrienden, en volgde bijlessen wiskunde bij een leraar thuis.
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Valentin kwam erbij in september 2021. Zijn moeder vroeg School Aid het schoolgeld te betalen voor
het 2de jaar middelbaar, dat loopt van september 2021 tot juli 2022, in Kigali, Rwanda.
De uitgaven voor het project Josephine bedroegen 4.494,97 EUR. Dit was opnieuw lager dan gepland
omdat middelbare scholen maar 1 trimester open waren.
De begroting voor 2021 wordt geraamd op 4.116 EUR: het laatste semester ‘clinical officer’ voor
Victoria, en 1 jaar middelbaar voor Marius, Raymond en Valentin.

Patricia, Nairobi, Kenia
In 2021 sponsorde School Aid drie studenten in het project Patricia: Pauline, Cyril en Josephine Indra.
Cyril beëindigde in april het middelbaar onderwijs, deed zijn staatsexamen, slaagde daar heel goed in
en kreeg daarom toegang tot een staatsuniversiteit. Hij begon het eerste jaar in september.
Josephine Indra moest in 2021 vier trimesters afwerken: het tweede en derde trimester van haar 1ste
jaar middelbaar, en dan het eerste en tweede trimester van het 2de jaar. Van dit laatste trimester
heeft ze jammer genoeg niet veel gevolgd, omdat ze vaak ziek was: ofwel had ze Covid, ofwel was ze
oververmoeid door dit drukke programma.
Pauline werkte eind maart de eerste module van haar beroepsopleiding “Sales and Marketing” af.
Jammer genoeg ging er iets mis met de organisatie van de staatsexamens, en het begin van de
tweede module werd verplaatst naar 2022.
De uitgaven in 2020 bedroegen 4.883 EUR. Dit is ook hier minder dan andere jaren, omdat er
onderbrekingen waren voor Pauline (lessen uitgesteld) en Cyril (pauze tussen middelbaar en hoger
onderwijs).
De begroting voor 2021 wordt geraamd op 6.538 EUR: het laatste jaar voor Pauline, voor Cyril 3
trimesters universiteit en voor Josephine Indra het laatste trimester van haar 2de jaar en dan de 3
trimesters van het 3de jaar middelbaar. Na haar afwezigheid door ziekte wachten we af wat haar
resultaten zijn van het 2de jaar. Als die goed zijn blijft ze op dezelfde school, als die niet goed zijn, is
het misschien beter dat ze naar een school gaat die beter bij haar past.

AVSI, Nairobi, Kenia
In 2021 sponsorde School Aid zoals vorige jaren 25 kinderen in Kibera, de grootste sloppenwijk van
Nairobi, via de organisatie AVSI. Na het maandenlange sluiten van de scholen in 2020, waren al onze
kinderen in Kibera heel blij terug naar school te gaan in januari 2021. Allen moesten wel hun jaar
opnieuw doen, want geen van hen had afstandsonderwijs kunnen volgen. Merkwaardig en
hoopgevend is dat geen van de 25 kinderen het project verlaten heeft.
De kinderen die wij via AVSI sponsoren, zijn gewoonlijk eerst kleintjes, die we van kleuterklas tot het
einde van hun middelbare studies sponsoren. Soms komt daar nog een korte cursus van 6 maanden
bij, bijvoorbeeld voor catering, taxichauffeur, etc. Wij vroegen AVSI of wij begaafde kinderen verder
kunnen sponsoren tijdens universiteitsstudies, maar zij lieten verstaan dat dit niet in hun programma
past. Wij weten nochtans dat sommige van onze jongeren verdere hogere studies ondernamen,
waarschijnlijk via een staatsbeurs.
Voor het ogenblik sponsort School Aid enkele erg begaafde jongeren die nu middelbare studies
volgen. Wij vroegen aan Patricia of zij die eventueel zou kunnen opvolgen voor hogere studies. Zij is
daartoe bereid, maar wil eerst uitvinden welke begeleiding AVSI voorziet voor hoger onderwijs.
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In 2021 ontvingen we het jaarrapport voor 2020. De uitgaven voor 2020 waren 602.253 KES of 5.121
EUR (koers bij storting: 117,61). Het vooruitzicht voor 2021 dat AVSI geeft in hun jaarrapport, noteren
wij als voorlopig bedrag voor de uitgaven voor 2021: 525.000 KES of 3.994 EUR (koers bij storting:
131,46). De uiteindelijke uitgaven kennen we pas bij het ontvangen van het volgende jaarrapport,
later in 2022.

Samenvatting van de schoolkosten per project
Hieronder een samenvatting van de uitgaven in Kenia en Oeganda voor het academisch jaar 2021 en
de vooruitzichten voor 2022.
Uitgaven in de projecten voor 2021
Lokale munt
Kenia
Patricia
614.377 KES
AVSI
525.000 KES
Subtotaal
1.139.377 KES
Oeganda
St Anthony Buggya
40.897.350 UGX
Josephine
18.106.098 UGX
Vivienne
8.072.000 UGX
Subtotaal
67.075.448 UGX
Totaal

Totaal

4.883,09
3.993,68
8.876,77

Schatting van AVSI voor 2021

10.091,76
4.470,37
1.944,09
16.506,22
25.382,99

Begroting voor schoolkosten in 2022
Lokale munt
Kenia
Patricia
864.993 KES
AVSI
600.000 KES
Subtotaal
1.464.993 KES
Oeganda
St Anthony Buggya
Josephine
Vivienne
Subtotaal

EUR

33.168.000 UGX
17.684.229 UGX
7.555.000 UGX
58.407.229 UGX

EUR (+/-)
6.537,85
4.731,86
11.269,72

Budget opgemaakt door Patricia
Schatting

8.728,42
4.116,32
1.988,16
14.832,90

Budget opgemaakt door Mrs. Wassajja
Budget opgemaakt door Josephine
Budget opgemaakt door Vivienne

26.102,62
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FINANCIEEL OVERZICHT VAN DE VZW

Onderstaand overzicht van de inkomsten en uitgaven in 2021 vermeldt de geldbewegingen van de
rekening van School Aid in België. De uitgaven voor de projecten zijn niet dezelfde dan die vermeld in
bovenstaande samenvatting van de uitgaven in Kenia en Oeganda. Hier betreft het de voorschotten
die van de Belgische bankrekening naar de bankrekeningen van de projecten gestort werden.

Inkomsten en uitgaven vzw in 2021
Inkomsten
- Eigen inbreng
- Ontvangen giften
Totaal

18.087,30
6.484,84
€ 24.572,14

Uitgaven
-

Projecten:
o AVSI
o Patricia
o St Anthony Buggya
o Josephine
o Vivienne
- Bankkosten
Totaal

Vooruitzicht uitgaven vzw in 2022
Projecten:
- AVSI
- Patricia
- St Anthony Buggya
- Josephine
- Vivienne
Bankkosten
Totaal

4.605,88
4.825,27
2.405,42
8.977,48
1.617,10
315,05
€ 22.746,20

4.731,86
6.488,78
7.409,42
3.957,47
1.988,16
324,28
€ 24.899,96

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

De algemene vergadering om 2021 af te sluiten werd gehouden op 6 maart 2022.
De website van School Aid, die sinds 2011 wordt onderhouden door leerlingen van de
Ursulinenschool Mechelen, wordt vanaf januari 2022 opnieuw bijgewerkt. Dit bijwerken was
onderbroken in 2020 en 2021, omdat de corona maatregelen samenwerking met de leerlingen te
moeilijk maakten.
In 2020 leerde School Aid Trooper kennen en hun initiatief om verenigingen te steunen. Online
inkopen gedaan via de Trooper pagina van School Aid brachten tot nu toe al 623 EUR op.
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