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Corona verandert de wereld, ook in Oeganda.
Hoe is het met de kleuter- en lagere school St. Charles in Oeganda in dit corona tijdperk?
Gedurende het laatste bezoek aan St. Charles Lwanga school in Kifukamisa in januari 2020
werd begonnen met de bouw van een van de laatste klaslokalen. Ook in Oeganda werd eind
maart Corona geconstateerd en onmiddellijk werd het hele land in lock-down gegooid. Toch
wist het schoolbestuur dit klaslokaal in mei af te bouwen en van meubilair te voorzien.
Ook met de renovatie van een oud klaslokaaltje tot een lokaaltje van gewapend beton als
computerlokaal kon worden begonnen en is klaar. Met de installatie van enkele computers
wordt uit veiligheidsoverwegingen gewacht tot de scholen weer helemaal opengaan.
Dank aan alle donors, die dit allemaal mogelijk maakten!
Momenteel zijn er in Oeganda zo’n 20.000 Corona gevallen, niet veel op een bevolking van
42 miljoen mensen. Toch zit het land voor het grootste gedeelte op slot maar hier speelt
politiek een grote rol in, want in januari 2021 zijn er Presidents verkiezingen en men wenst
geen oppositie. Jullie begrijpen wat dit betekent tijdens een lock-down die steeds verlengd
wordt! De effecten zijn inmiddels voor de inwoners rampzalig.
Door de lock-down hebben velen geen werk. Er is geen ondersteuning net als hier.
Er heerst honger! Een dokter en/of medicijnen zijn niet te betalen. Diefstal, huiselijk geweld,
verkrachtingen ook van jonge meisjes, prostitutie enz. is aan de orde van de dag. HIV/Aids is
weer aan het toenemen.
Een noodkreet om hulp vanuit de school bereikte ons. De school zelf had het grondwater op
het schoolterrein al beschikbaar gesteld voor de arme inwoners.
Samen met het schoolbestuur heeft Obumu bekeken hoe wij binnen onze doelstelling
“onderwijs” de school tijdelijk kunnen ondersteunen in het bestrijden van de effecten van
de lock-down, zoals mondkapjes, desinfectie materiaal, zeep, plastic handschoenen en
voorlichting. Hier is gebrek aan en voor de meesten niet te betalen.
Er werd een programma opgezet waarin de vrouwen, die normaal op school les krijgen
binnen het “Empowerment Women Project” een grote rol spelen. Zij maken nu mondkapjes
en zeep op school, in groepjes van 6 onder toezicht en met afstand. De mondkapjes en zeep
worden tegen een kleine vergoeding verkocht aan de inwoners.
Aan deze vrouwen en de inwoners wordt door een ingehuurde verpleegster voorlichting
gegeven over Corona en hoe men zich hiertegen kan beschermen. Maar ook wordt
aandacht besteed aan bescherming op ander gebied zoals sexuele voorlichting en algemene
hygiene, die de inwoners kunnen behoeden voor de vele gevaren die deze situatie met zich
meebrengt.
Dank aan allen, die het mogelijk maakten verlichting te brengen in deze nood.
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De foto’s zeggen genoeg.
Vanaf begin november werd de lock-down enkel opgeheven voor de hoogste klas van het Lager
Onderwijs en de eindexamenklassen in het Middelbaar Onderwijs. Op de kleuter- en lagere school
St. Charles werd een inhaal programma opgesteld voor de 20 leerlingen, die de school in april gaan
verlaten, ze moeten een soort CITO-toets doen. Dit houdt in, dat de kinderen langer op school
moeten blijven met alle gevaren vandien. Dit werd opgelost door de kinderen gedurende de week
op school te laten slapen. Maar dit betekent, dat de school moet zorgen dat deze kinderen en de vijf
leerkrachten driemaal daags een maaltijd hebben. Ouders doen hun uiterste best wat schoolgeld te
betalen, leerkrachten hebben van hun maandelijks salaris (ong. 28 euro) de helft ingeleverd.
U kunt zich misschien voorstellen hoe groot het probleem is en wat dit alles betekent.
Gelukkig kon Obumu in november 300 Euro overmaken zodat het schoolbestuur deze leerlingen en
leerkrachten in ieder geval tot de Kerstvakantie drie maaltijden per dag kon geven.
Zeker mag ik niet nalaten u allen hartelijk te danken voor uw financiele hulp namens het
schoolbestuur van deze kleuter- en lagere school St. Charles Lwanga.
Ook de eerste maanden van 2021 zal voor hen heel moeilijk worden, ondanks dat er
plannen zijn om zelfredzaam te worden t.a.v. voedsel doormiddel van het opzetten van een
gemengd bedrijfje, wat natuurlijk tijd en geld kost.
Giften, groot of klein blijven van harte welkom op:
Obumu Nederland – Uganda,
Bankrekening: NL47RABO 0323995020
Met vermelding Noodfonds St. Charles.
Van harte wens ik allen, mede namens de overige bestuursleden, veel leesplezier, een
goede gezondheid, een warm Kerstfeest en een voorspoedig 2021 toe.
Hermine van Asten – Wennekers
Voorzitter.

