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Een goed jaar 

 

We zijn na een goed verlopen jaar voldaan naar huis gekeerd. Alles overziende kunnen we 

tevreden zijn met de bereikte resultaten, over de afgelopen 10 jaar en zeker ook over het 

afgelopen jaar. 

We laten de belangrijkste zaken de revue passeren. 

Aanwezigheid 

Alle kinderen komen stipt iedere dag naar school, zelfs als het weer een keer hard heeft 

geregend zijn alle kinderen aanwezig. Steeds vaker komt het voor dat de oudere kinderen op 

school blijven om spelletjes te doen, te voetballen of te dammen. Ze moeten naar huis 

worden gestuurd omdat het hek dicht gaat. Slechts één, al wat oudere jongen, heeft 

halverwege dit jaar afgehaakt. Hij had geen zin meer in school en wilde gaan werken. 

 

 
Altijd volle klassen 
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Onderwijs 

Stapje voor stapje kunnen we het onderwijs verbeteren. Dit jaar zijn we begonnen met 

voorlezen, spreekbeurten, opstellen schrijven, verslagen maken, allemaal dingen die in het 

onderwijs in Oeganda onbekend zijn. We hopen hiermee creativiteit, initiatief en 

nieuwsgierigheid te stimuleren. 

 

 

Voorbereidingen in de bibliotheek 
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Speciale projecten 

We zijn een aantal speciale projecten gestart, waaronder het video-project. Iedere klas heeft 

een eigen USB-stick met daarop leuke en interessante video’s. Volgens een vast rooster kan 

iedere klas het hele jaar iedere week 3 kwartier video kijken. Sinds de start in april is het een 

groot succes. 

 

 

Tekenfilm voor de 2e klas 
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Departments 

Een vast onderdeel van het lesprogramma in Oeganda zijn de departments, in ons geval zijn 

dat: Sport & Spel, Muziek, Dans & Drama, Bibliotheek, Debat & Quiz en Art & Craft. De 

kinderen worden steeds enthousiaster en doen aan alle activiteiten mee. 

Deze keer is er een modeshow georganiseerd van alle hoedjes en tasjes die bij Art & Craft 

zijn gemaakt: de volleerde mannequins waren een groot succes.  

 

 

Sharifa showt haar tasje 
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Resultaten 

Het harde werken van de leraren levert goede resultaten op. Niet alleen zijn de behaalde 

scores bij de Oegandese Citotoets hoog, bij een grote regionale rekenwedstrijd viel Valentine 

uit de 7e klas in de prijzen. 

 

 

Valentine met zijn medaille 
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Secondary School 

Tot slot, dankzij enkele donateurs zijn we vanaf 2020 in staat iedere schoolverlater een 

beurs aan te bieden, waardoor al onze kinderen naar de middelbare school kunnen. Volgend 

jaar gaat het in totaal om ongeveer 50 kinderen, uiteindelijk zullen ieder jaar 120 kinderen 

op de middelbare school kunnen leren. 

 

 

 

De schoolverlaters die een beurs krijgen 

 

Rest ons om iedereen héél hartelijk te danken voor de steun die zij ons de afgelopen jaren 

hebben gegeven en die ons in staat stelt nog lang met dit prachtige project door te gaan. 

 

Gerda & Rob van de Wijngaert 

 

Eindhoven, december 2019 


