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Maastricht, december 2018 

 

Beste Vrienden van Kiwanuka, 

 

Met een warm gevoel over het afgelopen jaar bieden wij u hierbij de jaarbrief 2018 aan.  Het was ook een 

jarig gevoel. 15 jaar is voor een goede doelen stichting waarschijnlijk een middelbare leeftijd. Dan begin je 

terug te kijken, maar zit je ook nog vol toekomstplannen. Kiwanuka wil die graag samen met jullie te 

realiseren.  

 

Mooie viering van de Kiwanuka-verjaardag  in de Cellebroederskapel in Maastricht 

 

   
Pauline Vluggen en Sister Gertrude Gerard Majoor in discussie met drie vrienden 

van Kiwanuka in een ‘panel discussion’ 

Sister Gertrude in gesprek met een paar van 

de vele aanwezigen 

 

Ongeveer 60 sponsoren /  donateurs waren aanwezig op zondag 30 september om het 15-jarig bestaan van 

Kiwanuka mee te voeren. Het was een enthousiasmerende  bijeenkomt in de mooie  Cellebroederskapel.  

Sister Gertrude, hoofd van de St. Cecilia School in Villa Maria Oeganda, hield een speech, vol dankwoorden, 

met warmte voor alle Nederlandse vrienden. Ze had het over “I am home away from home”. Ze was ontroerd 

en het raakte vele aanwezigen. De bijeenkomst was bedoeld om terug te kijken op 15 mooie jaren, maar ook 

om de hoop en verwachting uit te spreken dat Kiwanuka nog een tijdje doorgaat met haar werkzaamheden en 

dan kan rekenen op blijvende steun van de sponsoren / donateurs. Over 5 jaar champagne schenken, dat is een 

borrelend perspectief.  

 

 

Naar een onderwijsinspectie in Oeganda 

Onlangs lazen we in Oeganda een onderwijsbijlage bij de nationale krant ‘New Vision’ van 19 september 

2018. 

 

In een ‘editorial’ signaleert Conan Businge dat ongeveer 70% van de kinderen in Oeganda de basisschool niet 

afmaakt en dat het niveau van 30% van degenen die de laatste (7e) klas wèl afronden ongeveer op het niveau 

van wat verwacht wordt van 2e klassers is blijven steken. In het hoofdartikel pleit dezelfde auteur voor 

verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Voor de basisscholen zijn aspecten daarvan het verkleinen van 

het aantal kinderen per klas (met als streefgetal 43 kinderen met één onderwijzer) en het vergroten van het 

aantal leerboeken (zodat maar twee in plaats van vijf kinderen hetzelfde boek moeten delen). 
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Maar een belangrijk punt is ook het 

functioneren van de onderwijzers. Het 

schoolhoofd wordt geacht te controleren of de 

onderwijzers aanwezig zijn en daadwerkelijk 

les geven. De nationale onderwijsinspectie 

moet op zijn beurt het functioneren van de 

schoolhoofden controleren.  

 

Zo’n inspectiesysteem komt ons bekend voor, 

maar de effectieve invoering ervan zal in 

Oeganda nog heel wat voeten in de aarde 

hebben. 

 

 
 

Onderwijs is het krachtigste wapen om de wereld te verbeteren. 

Deze kop is een vrije vertaling van een uitspraak van Nelson Mandela.  Lisa Smolders en Miriam Schatorjé 

gebruiken deze mooie uitspraak in een rapport dat ze in mei 2018 schreven. Deze twee jonge vrouwen hadden 

het plan om na een aantal jaren werken een tijdje in Afrika te gaan reizen, maar daar ook iets nuttigs te doen 

met hun pedagogische kennis en ervaring.  

 

 

In samenspraak met het bestuur van Kiwanuka 

hebben zij meerdere weken doorgebracht in 

Villa Maria en hebben met vele betrokkenen 

gesproken over de mogelijkheden om de 

kwaliteit van het onderwijs in de St. Cecilia 

School te verbeteren. Het heeft geresulteerd in 

een gedegen rapport. Het geeft goed weer welke 

verbeteringen de school heeft gerealiseerd en het 

doet vele suggesties om er een nog betere school 

van te maken. Goed bewijs van de gestegen 

kwaliteit van de St. Cecilia School is het aantal 

meisjes dat zich eind 2017 kwalificeerde om met 

de financiële steun van Kiwanuka naar de 

middelbare school te gaan.  

 
“A great teacher takes a hand, opens a mind and touches a heart”  

 

Maar liefst 11 meisjes zijn met steun van Kiwanuka begin 2018 gestart met de middelbare school.  

Het rapport van Lisa en Miriam is ook enthousiast ontvangen door de school. Zij kunnen er hun voordeel mee 

doen. De auteurs van het rapport hebben ook heel goed begrepen dat Oeganda geen Nederland is en dat 

Nederlandse oplossingen voor schoolproblemen in Oeganda veelal weinig zoden aan de dijk zetten. 
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Nederland en Oeganda; twee verschillende werelden 

In het eerder genoemde rapport van Lisa en Miriam wordt een mooie opsomming  gegeven van verschillen 

tussen het onderwijs in beide landen. Een aantal elementen daaruit:  

Het samenwerken is in Oeganda veel belangrijker dan de individuele aanpak in Nederland. Schaarse 

middelen met elkaar delen versus de Nederlandse gedachte om je eigen welvaart te creëren is een ander 

verschil. Religie speelt nog een grote rol in Oeganda. Sociale rangen en standen zijn daar nog steeds 

belangrijk. In Nederland doen we aan time-management per uur, in Oeganda per dag. Hier in Nederland plan 

je weken of maanden vooruit, maar in Oeganda is de horizon veelal maar één dag.  Zo kan de opsomming nog 

even doorgaan en dan blijkt dat er nog steeds een verschil is tussen een derde wereldland als Oeganda en 

Nederland, als toonbeeld van de “eerste” wereld.  

 

   
…Bij aankomst op Schiphol …De ‘enge’ loopband …In de haven in Rotterdam 

 

Sister Gertrude was in september voor het eerst van haar leven buiten Oeganda. Wat een schok voor haar. Bij 

aankomst op Schiphol gaat een aantal deuren automatisch open (overigens niet die van de Marechaussee). 

Vervolgens een bewegende ladder. Gertrude roept verschrikt “oh, jee”, voor ons gewoon een roltrap. We 

rijden weg bij het vliegveld en rijden een tunnel in. De zuster is verbaasd en denkt dat we in een donker bos 

rijden met lichtjes. In heel Oeganda is er geen enkele tunnel voor een autoweg.  

 

 

Financiën 2018 

Op voorhand had het bestuur van Kiwanuka een begroting opgesteld welke niet sluitend was. Echter het 

tekort zal hoger uitvallen dan begroot. Dit is niet zorgelijk als het eenmalig is omdat Kiwanuka een mooie 

reserve heeft. Maar deze reserve is ook nodig, omdat het betalen van schoolgeld voor talentvolle meisjes niet 

alleen komend jaar gaat gebeuren. Kiwanuka gaat ook de morele verplichting aan om dat schoolgeld te 

blijven betalen tot het meisje met een diploma de school verlaat. In de regel wil Kiwanuka een financiële 

reserve aanhouden waarmee 60% van de toekomstige schoolgelden van de meisjes die nu in het programma 

zitten kan worden betaald.  



 

Jaarbrief 2018 – Stichting Kiwanuka  4 

 

In februari 2019 worden de financiële resultaten van 2018 gepubliceerd op de website www.kiwanuka.nl  

Het bestuur van Kiwanuka vertrouwt erop dat 2019 weer een goed financieel jaar wordt.   

Steun geven aan Kiwanuka kan op vele manieren. Voor € 5,- per jaar kan ’n kind op de St. Cecilia School 

iedere dag pap krijgen op school.  

 

 Dit kan toch een extra reden voor je zijn om aan Kiwanuka rond deze feestdagen een klein of 

groot bedrag over te maken. De bankrekening is NL63ABNA0428908012 

 

Voor gemiddeld € 700,- per jaar kan een meisje via het Kiwanuka-programma studeren op een goede 

middelbare school en daarna op een hogere beroepsopleiding of mogelijk zelfs een academische opleiding. 

Kiwanuka gaat het in 2019 – 2020 mogelijk maken om de St. Ceciliaschool uit te breiden met een nieuw 

gebouw, waardoor er meer klaslokalen komen en er geen klassen meer hoeven te zijn met 80 kinderen. De 

kosten van dit project zijn waarschijnlijk € 15.000,-.  

Indien u Kiwanuka meerjarig ondersteunt kunt u gebruik maken van de fiscale regelingen bij ANBI-

stichtingen (Kiwanuka heeft de ANBI-erkenning). Zie voor verdere informatie  de website.  

 

Hulde aan alle vrienden van Kiwanuka 

 

Het bestuur van de Stichting Kiwanuka dankt iedereen die 

Kiwanuka in 2018 en voorgaande jaren heeft gesteund. 

Zonder uw financiële steun blijft het ideaal van Kiwanuka 

een mooie gedachte, maar met uw steun geeft het concrete 

resultaten.  

 

May Berns (midden) van het bestuur met twee van de vele 

vrienden van Kiwanuka 
 

 

Mocht u vragen of ideeën hebben dan horen wij die graag.  

 

Namens het bestuur van Kiwanuka wens ik u allen hele mooie feestdagen, een gezond 2019 en we 

vertrouwen erop dat we enige aandacht blijven houden voor anderen in de wereld. 

 

Pauline Vluggen, Voorzitter 

 

Voor ideeën, vragen, suggesties, meer informatie zie / gebruik: 

info@kiwanuka.nl / www.kiwanuka.nl / www.facebook.com/Kiwanuka.VillaMaria 

tel. 043-3212995 

ABN-AMRO Maastricht NL63ABNA0428908012 

 
Het bestuur van Kiwanuka bestaat uit: May Berns, Jolanda Koetsier, Will Lambriex, Gerard Majoor, René Verspeek en  

Pauline Vluggen 

http://www.kiwanuka.nl/
mailto:info@kiwanuka.nl
http://www.kiwanuka.nl/

