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Op de eerste plaats wil ik iedereen weer heel hartelijk danken, die Stichting Obumu Nederland-Uganda
een warm hart toedraagt en onze projecten ondersteunt.
Mede door mooie giften in 2020 en 2021 konden wij hulp/“Noodhulp” bieden binnen onze twee
projecten.
Jullie zien het woord “Noodhulp” want de coronapandemie heeft ook een impact gehad op onze twee
projecten in Oeganda.
Hoe heeft de pandemie de bevolking van Oeganda geraakt?
Na de onrust rond de presidentsverkiezing in januari 2020 heeft Covid-19 in Oeganda een grote impact
op de levens van mensen. De lock-down in maart 2020 waarin ook alle scholen en universiteiten
gesloten werden, er geen openbaar vervoer plaatsvond, handel niet mogelijk was, heeft de bevolking
zwaar getroffen. Inmiddels zijn er wat versoepelingen doorgevoerd, maar de scholen zijn nog steeds
gesloten en de vroege avondklok is nog steeds van kracht.
Thuis online werken of onderwijs krijgen werd aanbevolen. Computers en/of radio’s werden door de
regering beloofd maar hebben de inwoners nooit bereikt. Op het platteland is praktisch geen Internet
verbinding, laat staan dat men dit kan betalen. Daarnaast valt als men al elektriciteit heeft het
netwerk vaak uit.
Sociale voorzieningen kent men in Oeganda niet. Privé-scholen waar onze twee projecten onder vallen
krijgen helemaal geen ondersteuning. De sluiting van de scholen sinds maart 2020 betekent een forse
stijging van tienerzwangerschappen en meer huiselijk geweld. HIV/AIDS neemt weer toe, dit is te
wijten aan de enorme toename van prostitutie om aan eten te komen en de eindjes aan elkaar te
knopen. Je ziet veel meer kinderen bedelen of aan het werk. Leraren moeten allerlei klusjes doen of
andere baantjes aannemen om te overleven, of zich met hun gezin door de onbetaalde periodes van
de lockdown slepen.
Minder dan 2,8% van de ongeveer 45 miljoen inwoners zijn gevaccineerd.
Een grote zorg is dat een significant deel van de leerlingen niet meer terug zal keren zodra de scholen
weer open gaan. Daarnaast verloren veel mensen hun baan door corona, waardoor mensen vaak niet
of slecht in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien. Er heerst honger. De kosten, die gemaakt
moeten worden voor medische zorg en/of schoolgeld worden een groot probleem.
Er was een klein lichtpuntje:
Gedurende de eerste drie maanden van 2021 mocht de hoogste klas van de lagere- en middelbare
scholen open om zich voor te bereiden op hun examens (hier de Cito-toets en het eindexamen). De
scholen bleven verder gesloten. Een haast onmogelijke klus, omdat al die andere maanden lesgeven
onmogelijk bleek.

Kalungu: examen nakijken.

St. Charles: enkele examen leerlingen.

Op de middelbare RSCJ kostschool in Kalungu werd door de leerlingen van de eindexamenklas en
leerkrachten hard gewerkt en is het merendeel eind maart geslaagd op verschillende niveaus.
De lagere school St. Charles werd omgebouw tot kostschool. Ouders brachten matrasjes, meisjes
sliepen gescheiden van jongens en daar werd van 7 uur ’s-ochtends tot 7 uur ’s-avonds zes dagen per
week hard geleerd. Ook hier slaagden eind maart alle 20 leerlingetjes.
Na deze drie maanden werd echter weer een nieuwe- algehele lock-down afgekondigd tot onbepaalde
tijd. Schrik niet maar de opening voor het onderwijs op alle niveaus is vandaag nu ik dit schrijf opnieuw
uitgesteld tot 10 januari 2022. De reden hiervoor is dat de president wil dat eerst 7 miljoen
mensen/kinderen gevaccineerd zijn. Hartverscheurend!
Hoe heeft de pandemie het werk van stichting Obumu Nederland – Uganda beinvloedt?
Door het veelvuldige contact met de zusters in Kalungu en het schoolbestuur van de kleuter- en lagere
school St. Charles, daarnaast met onze Oegandese adviseurs Sr. Anamaria Nankusu (RSCJ) en Rev. Fr.
Dr. Ambrose John Bwangatto, hebben wij onze plannen aangepast.
Vele projectactiviteiten werden uitgesteld of konden slechts op kleinere schaal plaatsvinden. In deze
situatie voortgang maken met de bouwconstructie leek ons niet gepast.
Vandaar dat begin 2020 er meteen een plan voor corona noodhulp werd opgezet.
In overleg met de zusters koos de middelbare RSCJ-school in Kalungu voor doorgang van de uitbreiding
van de lespakketten voor de leerlingen. Op deze manier zouden zoveel mogelijk leerlingen in de buurt
bereikt en gestimuleerd worden om thuis door te gaan met studieopdrachten.
Vandaar dat we de zusters in Kalungu , mede dankzij de giften in 2020 en in 2021 €2000,-- euro
konden overmaken. Onderwijs op een goed niveau is zo belangrijk!
Nogmaals hartelijk dank mede namens de zusters in Kalungu voor deze geboden mogelijkheid!
De situatie op en rond de kleuter- en lagere school St. Charles ligt heel anders. De school ligt diep in
het achterland. Armoede, ondervoeding, gebrek aan beschermingsmiddelen, beperkte voorlichting
t.a.v. besmettelijke ziektes en hygiene binnen de gemeenschap vroegen hier prioriteit.
De school nam vanaf het begin van de lock-down zelf het initiatief om onder begeleiding water uit te
delen aan diegenen die dit nodig hadden.
- Door ons Noodfonds konden wij aan de school de mogelijkheid bieden om de bevolking daar
te gaan beschermen door voorlichting mogelijk te maken en preventieartikelen te produceren.
Een verpleegster werd ingehuurd om de vrouwen van het "Woman Empowerment Project",
daarna de moeders van de leerlingen en de rest van de dorpsgemeenschap, in groepjes op
school voorlichting te geven op het gebied van hygiene en de gevolgen van-/preventie tegen
ziektes in het algemeen en natuurlijk Corona.
- Mondkapjes en zeep worden gemaakt door enkele vrouwen vanuit het “Woman
Empowerment Project”, die tegen een kleine vergoeding worden verkocht. Het educatieve
project voor vrouwen, een aparte commissie o.l.v. Mr. Octa Veldhuijzen-Wennekers.

Voorlichting

Vloeibare zeep
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Ook werd het mogelijk voor onze stichting om een generator te kopen zodat de school van
elektriciteit blijft verzekerd wanneer het netwerk uitvalt. Belangrijk voor het functioneren van
o.a. de waterpomp, communicatie, beveiliging.
Om de school meer zelfredzaam te laten worden t.a.v. voedsel werd in januari 2020 het
groentetuin project gestart en ook dit jaar kreeg dit project een nieuwe impuls.
Naast ons groentetuin project wordt dankzij het contact met SOS – Malta 21.280 kilo maismeel
aangekocht om door de school gefaseerd uit te delen aan de armste gezinnen en de
leerkrachten. Mooi, dat wereldwijde contacten tot samenwerking leiden. Zeker nu de beloofde
steun vanuit de regering ook t.a.v. voedsel de bevolking niet bereikt.

Groente project.
-

Resultaat o.a. kool.

In oktober dit jaar konden wij een gift overmaken om hun te helpen in de kosten van hun
maandelijks te betalen vaste lasten. Dit betreft kosten voor de elektriciteit en de beveiliging.
Er is al sprake van enkele privé-scholen, die verkocht worden omdat men de vaste lasten niet
meer kan betalen. Men begrijpt, dat wij dit willen voorkomen!

Zeker mag ik niet nalaten u allen hartelijk te danken voor uw financiele hulp mede
namens het schoolbestuur van deze kleuter- en lagere school St. Charles Lwanga.
“De steun komt als manna uit de hemel” zo laat men ons weten.
Wat hebben wij het dan goed tijdens deze pandemie!
Wij hopen in 2022, wanneer de scholen geopend worden en noodhulp niet meer nodig is, verder te
kunnen gaan met de voortgang van onze oorspronkelijke projecten nl.:
- Voortgang van de bouw van de kleuter- en lagere school “St. Charles” in Kifukamisa.
- Voortgang binnen het “Woman Empowerment Project”.
- De aanvulling/verbetering van het lesmateriaal voor de Rscj middelbare school in Kalungu.
Meer informatie is te vinden op onze website: https://www.obumu.nl
Om onze projecten te kunnen blijven ondersteunen zijn giften, groot of klein van harte welkom op:
Obumu Nederland – Uganda,
Bankrekening: NL47RABO 0323995020 BIC: RABONL2U
Van harte wens ik allen, mede namens de overige bestuursleden, veel leesplezier, goede gezondheid,
Zalig Kerstfeest en een voorspoedig 2022 toe.
Hermine van Asten – Wennekers
Voorzitter.
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