Nieuws vanuit Obumu Nederland-Uganda.
Laatst vroeg iemand mij naar wat de projecten van Obumu zo bijzonder maakten en dan met name het project
van de kleuter- en lagere school St. Charles Lwanga.
Voor mezelf kan ik deze vraag beantwoorden, maar ik vond het juist leuk deze vraag ook aan mijn
mede-bestuursleden te stellen.
Hieruit kwam eigenlijk een heel duidelijk en unaniem antwoord:
“Het is een initiatief vanuit de plaatselijke bevolking. Je merkt, dat de ze goed onderwijs belangrijk vinden.
Dat ze heel graag willen en dat ze zelf verantwoordelijkheid nemen”.
Zoals jullie weten is naast de projecten ter ondersteuning van rscj de aanvraag voor ondersteuning van deze
te bouwen school op ons pad gekomen tijdens mijn werkbezoek januari/februari 2014.
Er was een klein niet afgewerkt gebouwtje waarin 75 kindjes les kregen.
Het terrein was door de plaatselijke gemeenschap aangekocht. Er werd op goed niveau les gegeven door drie
leerkrachten (de directeur van de school, zijn vrouw en een jonge-, net van de kweekschool gekomen,
leerkracht. Men had een schoolbestuurtje opgericht, die een compleet businessplan en tijdsbestek klaar had
liggen waarbinnen een echte school gebouwd moest worden. Het was hartverscheurend hun idealen en inzet
te zien, realiserend dat zij dit zelf alleen nooit voor elkaar zouden kunnen brengen.
Omdat dit zo goed in elkaar zat is Obumu erin gesprongen met financiele ondersteuning. En mede dankzij
jullie giften boeken wij succes.
Gerealiseerd kon worden:
- 2014: de afwerking van het oorspronkelijk gebouwtje.
- 2015: de bouw van twee grote klaslokalen en twee watertanks van ieder 5000 liter.
- 2016: de bouw van weer twee klaslokalen en een derde watertank.
Het begin van het toiletgebouw met 10 doorspoeltoiletten. Hiervoor was wel een waterbron nodig.
- 2017: De afbouw van het toiletgebouw. De boring naar grondwater om de watervoorziening van het
hele complex te realiseren; het plaatsen van de electrische pomp van Duitse makelij in een nieuw
klasgebouw, waardoor het van buitenaf niet opvalt, zodat vernieling of diefstal wordt voorkomen.
Hierbij moet worden opgemerkt, dat de bevolking zelf voor dit nieuwe klasgebouw €500,-- heeft
opgebracht. Onvoorstelbaar!
- De finandciele boekhouding van de school heeft men qua inkomsten en uitgaven op orde.
Opmerkelijk binnen korte tijd.

Inmiddels heeft de school 275 leerlingen, 8 volwaardige leerkrachten en is de school vanwege het onderwijs
op goed niveau bevordert tot trainingsschool voor aankomende leerkrachten, die hier praktijk kunnen volgen
tijdens hun opleiding.
Naast het ondersteunen in de bouw is een programma voor de analphabete vrouwen ter plekke gerealiseerd
binnen een aparte commissie opgezet. Een jaarlijkse cursus voor taal en rekenen in hun eigen taal.
De eerste 20 certificaten zijn uitgereikt. De cursisten zijn zo dankbaar. Een van de opmerkingen was: ”ik kan
nu het rapport van mijn zoon lezen en begrijpen”. Daar doe je het toch voor! Het geeft hen ook meer
mogelijkheden om meer zelfredzaam te worden.

Er een voedselprogramma opgezet door SOS Malta, waarvan Claudia Taylor, voormalige vice-president
binnen mijn AMASC mandaat, bestuurslid is. De kinderen krijgen nu twee maaltijden per dag. Dit is heel
uitzonderlijk, want op een dagschool krijgen de leerlingen als ze boffen maar een maaltijd.
Het ontbijt bestaat uit een soort maispap en de late lunch uit puree en groenten.
Door de plaatselijke bevolking is ook een akker gehuurd, waardoor wij de mogelijkheid hebben veschillende
groenten te verbouwen, zodat de voeding meer afwisselend wordt.
Wat is nog nodig:
Nieuwe klasgebouwen en bankjes: Inmiddels heeft men zelf drie noodlokalen gebouwd! Vanwege het goede
onderwijs is er zelfs een wachtlijst!
Ik kan eindeloos vertellen, over ons werk, de vorderingen, de samenwerking, de controles ook voor de
projecten van rscj, die wij blijven volgen/adviseren en zonodig ondersteunen.
Maar vooral realiseer ik me, dat zonder jullie steun Obumu niet kan werken en foto’s hieronder meer zeggen.
Zie ook www.obumu.nl en onze Facebook pagina.
Dank hiervoor en ik hoop van harte dat jullie ons blijven ondersteunen, zodat de school volledig kan worden
afgebouwd.
Donaties zijn welkom via bankrekening: NL47RABO 0323995020 t.n.v. Obumu Nederland-Uganda.

2014: renovatie origineel gebouwtje

2016/2017 toiletgebouw

2015 en 2016: vier klaslokalen/drie watertanks.

2017 nieuw klaslokaal, daarin verborgen de pompinstallatie

Voedsel programma
.

2016/2017 Cursus voor analphabete vrouwen.

Blijde gezichtjes

2017 drie noodlokalen, die aan vernieuwing toe zijn!!!!

