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Maastricht, december 2021 

 

Beste Vrienden van Kiwanuka, 

 

Aan het einde van een jaar waarin wederom corona centraal stond kunnen we toch weer trots zijn op jullie. 

Soms lijkt het erop dat we geheel teruggeworpen zijn op de vaccins, op de gezondheidszorg en onze eigen 

kleine wereld. Deels kan dat zo zijn, maar we moeten niet vergeten dat de wereld groter is. Dat een land 

als Oeganda nu al bijna twee jaar het onderwijs in lockdown heeft en worstelt om vaccins te bemachtigen. 

Kiwanuka is een splinter in dit wereldse gebeuren en toch kunnen we een groep meisjes en jonge 

vrouwen, en de daaraan gekoppelde families, in dat verre Afrika een betere toekomst bieden. 

 

Sister Agnes nieuwe hoofd van de St. Ceciliaschool 

 

Eind 2020 ging Sister Gertrude met pensioen en daarmee kwam een einde 

aan bijna 18 jaar nauwe samenwerking met de Stichting Kiwanuka. 

Helaas konden er door de reisbeperkingen geen bestuursleden van 

Kiwanuka aanwezig zijn bij haar afscheid en konden we ook nog niet 

fysiek kennis maken met haar opvolgster Sister Agnes Zalwango. 

Geboren in 1975, niet ver van Villa Maria. Ze komt uit een voor 

Oegandese begrippen klein gezin met drie kinderen. 

Haar ouders leven niet meer; haar broer en zus zijn boer. Sister Agnes 

ging het onderwijs in en behaalde een Bachelors-degree in de 

onderwijskunde aan een lokale universiteit. In 2006 trad zij in het 

klooster van de Banabikira-orde in en ze heeft nu al vele jaren als 

plaatsvervangend en later als hoofd van verschillende basisscholen 

gewerkt. Eerst in Tanzania en daarna in Oeganda. 

Zij houdt ervan om vreemde talen te leren (we gaan eens kijken hoever ze 

gaat komen met het Nederlands). Als één van haar hobby’s geeft ze aan 

“chatting with friends”. 

De mail- en app-contacten zijn uiterst prettig en accuraat, dus Kiwanuka 

heeft alle vertrouwen in de voortzetting van een goede samenwerking met 

de St. Cecilia-school in Villa Maria. 

 
Sister Agnes 

 

Bericht van Wanyana  Prossy 

 

Mijn naam is Wanyana Prossy en ik ben lerares huishoudeconomie 

aan St. M. Kalemba middelbare school in Nazigo. Ik ben sinds 2005 

de trotse en dankbare eerste ‘Daughter of Kiwanuka’. 

De onverwachte COVID-19 pandemie boezemde ons veel angst in. 

Dientengevolge waren de scholen en veel andere bedrijven gesloten, 

om het land te beschermen.  

De regering hield ons op de hoogte van de oorzaken en de 

maatregelen. Stomen met waterdamp en goed eten was de opdracht 

voor iedere dag. Daarna zou vaccinatie komen om de weerstand te 

versterken.  
Wanyana Prossy 
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Ik probeerde op twee manieren inkomsten te genereren. Banketbakkerij en pluimveehandel. 

 

De banketbakkerij: Ik bakte taarten en kleine donuts. Dat liep echter niet zo goed want de mensen kochten 

alleen basale levensbehoeften. Taarten werden als luxe beschouwd. De meeste baksels bedierven in de 

winkel, ook de mijne. Momenteel bak ik dus alleen op bestelling. 

 

 

Uitdagingen: Ik was niet goed in het afwerken en decoreren van de 

taarten. Dus gingen mensen na vergelijking ergens anders bestellen. 

Ik miste ook de moderne apparatuur om te bakken en te decoreren. 

Oplossingen: Ik ben van plan om in de weekenden, als de scholen 

weer open gaan, een opleiding te gaan volgen om de vaardigheid te 

krijgen om te decoreren. Inmiddels heb ik een draaitafel gekocht om 

te gebruiken bij het decoreren.  

Te zijner tijd zal ik meer moderne apparatuur kopen. 

 

 

De pluimveehandel: Toen de banketbakkerij niet zo goed uitpakte begon ik 

kuikens te fokken voor de verkoop. Om te beginnen leende ik van mijn vader 

1,5 miljoen shilling  (dit is ongeveer € 380). Het was niet makkelijk om te 

beginnen want ik miste de kennis en de spullen, maar iemand heeft me 

begeleid. Ik maakte van mijn keuken een kippenren. 

Tot dusver gaan de zaken steeds beter, afgezien van een paar sterfgevallen en 

fluctuerende prijzen. Ik benut dit bedrijfje om in mijn basale levensbehoeften 

te kunnen voorzien. 

 

De lockdown: Toen de lockdown werd afgekondigd woonde ik in Nazigo in 

het district Kayunga en daar woon ik tot op heden nog steeds. 

 

De lockdown heeft nu twee jaar geduurd. Salarisbetalingen hielden op zodra de lockdown begon. In 2020, 

toen die nog maar net was begonnen, had ik wat spaargeld. Ik moest dat gebruiken voor alles wat ik nodig 

had. Toen het opgesoupeerd was bedacht ik kuikens fokken als bezigheid om financieel te kunnen 

overleven. 

Tot op heden heb ik al twee jaar geen salaris ontvangen. De scholen zeggen dat ze niet weten hoe ze ons 

moeten betalen omdat hun ‘klanten’ (de scholieren) niet op school zijn. Daarom gebruik ik de winst van 

mijn pluimveebedrijfje om te overleven. Soms leen ik ook geld van vrienden of van familieleden. Als mijn 

kuikens zijn opgegroeid kan ik hen terugbetalen. 

Ik gebruik ook wat van dat geld om in de medische behoeften van mijn moeder te kunnen voorzien. Er 

komt geen steun van familieleden want die worstelen ook om te overleven. Ik zal weer beginnen met 

sparen als de rust is weergekeerd. 

 

Conclusie: Hoewel ik, zodra de scholen weer opengaan, zal terugkeren naar mijn school om weer les te 

geven, zal ik daarnaast mijn ‘bedrijfjes’ blijven ontwikkelen. Ik verheug me erop om meer kennis, 

vaardigheden en apparatuur te verwerven om ze te laten groeien. 

Ik denk dat ik weer opnieuw zal beginnen als deze storm voorbij is. 

 

Dank u!     Wanyana Prossy 
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Bericht van Julian Kellen Nakaayi 

 

Ik hoop dat u allen in goede doen bent als u mijn boodschap leest. 

Ik kreeg vanaf 2012 steun van de Stichting Kiwanuka en ik ben nu 

onderwijzeres. 

Toen de pandemie uitbrak was ik begonnen met lesgeven en was ik in 2020 voor 

het tweede jaar in dienst. Als onderwijzeres was ik onder de indruk van mijn 

werk waar ik mee had geboft – totdat de pandemie de wereld over ging. 

Sindsdien heb ik verschillende baantjes proberen te krijgen want ik had geen 

inkomsten meer, maar alles vergeefs. Dus ben ik het hele jaar bij mijn ouders 

thuis gebleven zonder dat ik salaris ontving. 

Als onderwijzeres heb ik mijn uiterste best gedaan om wat geld te verdienen 

door in januari bij mijn tante te gaan werken en een klein pluimveebedrijfje met 

20 hennen te beginnen. Het bedrijfje was net productief geworden maar ik leed 

verlies toen er honden inbraken in mijn kippenren. Dus besloot ik nieuwe kippen 

te kopen om te kijken of ik er wat mee kon verdienen. Maar momenteel brengen 

hennen heel weinig op en bovendien is het kippenvoer relatief duur – en 

daardoor mislukte het bedrijfje. 

 

 
Julian Kellen Nakaavi 

Ondanks alles wat we meemaken heb ik er geen spijt van dat ik onderwijzeres ben geworden en ik hou 

van dat beroep. Ik ben dus niet van plan om mijn passie op te geven, ik schrijf sollicitatiebrieven en word 

uitgenodigd voor gesprekken op verschillende goede scholen. 

Nu ik mijn pen neerleg zou ik heel graag gebruik maken van deze mooie gelegenheid om alle sponsoren 

van Kiwanuka te bedanken want u bent werkelijk zeer behulpzaam voor ons geweest. We zijn heel 

dankbaar voor uw hulp terwijl ook u te lijden had onder de pandemie.  

Moge God al onze geliefden met gezondheid belonen.  

 

Julian Kellen Nakaayi 

 

 

Dank aan May Berns 

 

 
May Berns 

In 2003 heeft May, samen met Pauline Vluggen en René 

Verspeek, de Stichting Kiwanuka opgericht. Sinds die tijd is 

zij bestuurslid geweest. Ze heeft dus een belangrijk 

bestuurlijk fundament gelegd en Kiwanuka mee uitgebouwd. 

 

Ze was al bekend met Oeganda, maar is dit mooie land ook 

regelmatig blijven bezoeken en heeft op die reizen altijd 

mensen meegenomen en hen ook enthousiast gemaakt voor 

Oeganda en Kiwanuka. Ook het organiseren van bridge-

drives, om daarmee geld in te zamelen, komt uit haar koker. 

We zullen haar missen bij Kiwanuka, want zij heeft eind dit 

jaar haar bestuurslidmaatschap beëindigd, omdat ze van 

mening is dat bestuurlijke verjonging goed is.  

Kiwanuka is May veel dank verschuldigd! 
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Financiën 2021 

 

Door corona was 2021 een merkwaardig jaar voor Kiwanuka. Normaal zijn schoolgelden voor een grote 

groep meisjes veruit de hoogste kostenpost. Maar door de vrijwel totale lockdown van het onderwijs in 

Oeganda vielen deze kosten voor een deel weg. Een aantal opleidingen, met name de verpleegkunde-

opleidingen, gingen wel door en soms waren er extra kosten voor corona-maatregelen van scholen.  

 

We hebben de vrijvallende middelen aangewend om de meisjes, met name die van de middelbare school 

die noodgedwongen thuis zaten, toch een aantal keren bij elkaar te brengen. Onder leiding van onze 

nijvere ‘dean’ Josephine Nanono werden dit belangrijke motivatie-bijeenkomsten waarin de meisjes extra 

getraind werden om zich te wapenen tegen huiselijk geweld, het vermijden van ongewenste 

zwangerschappen en ander onheil in een arme maatschappij in lockdown met nog weinig uitzicht op 

verbeteringen.   

 

   
Een van de bijeenkomsten georganiseerd door Josephine Nanono 

 

De vrijvallende middelen worden ook aangewend om de St. Cecilia-basisschool in Villa Maria verder te 

verbeteren. De aanschaf van een printer op school, uitbreiding van de elektriciteitsvoorzieningen met 

zonnepanelen en een betere en grotere opvang van regenwater dat gebruikt kan worden als drinkwater.  

 

Door de groei van het aantal 

leerlingen en door de 

klimaatproblemen, waardoor het 

minder frequent regent in Oeganda, 

is dit laatste gewenst. 

 

Een nieuwe ondergrondse tank gaat 

dit probleem hopelijk oplossen.  

 

 

 
Hiernaast een van de 2 bovengrondse 

watertanks 
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De definitieve financiële cijfers over 2021 zullen uiterlijk in februari 2022 op de website 

www.kiwanuka.nl gepubliceerd worden.  

 

Kiwanuka koestert de vele trouwe vrienden 

 

Het bestuur van de Stichting Kiwanuka dankt iedereen die ons heeft gesteund in dit moeilijke jaar. Het 

bestuur kan veel wensen en idealen hebben, maar zonder financiële middelen zouden het loze beloftes 

blijven aan meisjes en jonge vrouwen in Oeganda. Dankzij uw steun zorgt Kiwanuka nu voor een betere 

toekomst van de meisjes en vrouwen die in ons programma zitten.  

In deze nieuwsbrief heeft u kunnen lezen hoe we de meisjes die nog in hun opleidingstraject zitten blijven 

motiveren om door te studeren. U heeft kunnen lezen hoe moeilijk twee afgestudeerde jonge vrouwen het 

hebben om, tijdens een lockdown, het hoofd boven water te houden.  

In totaal zijn er met hulp van Kiwanuka inmiddels 33 meisjes afgestudeerd. De meeste van hen hebben 

een opleiding als verpleegkundige of vroedvrouw voltooid. Zij werken nu in de gezondheidszorg en 

hebben daardoor in deze tijd hun baan en salaris behouden.  

 

Na de lockdown 

 

Het vooruitzicht is dat eind januari de scholen weer open zullen gaan. De scholen zijn dan vanaf maart 

2020 gesloten geweest. Zo ook St. Cecilia School.  

 

 Voor € 6,- kan een kind op de St. Cecilia School iedere dag tussen de middag pap krijgen. 

Voor veel kinderen is dat het enige eten dat zij die dag krijgen, alvorens zij aan het einde van 

de schooldag thuiskomen. Het papproject is extra belangrijk omdat de lange lockdown in 

Oeganda ook zorgt voor hongersnood. Sommige kinderen zullen mogelijk ondervoed 

terugkomen op school. Voor u een reden om rond deze feestdagen een klein of groot bedrag 

over te maken? De bankrekening is NL63ABNA0428908012 

 
De ‘oven’ waar de pap wordt gemaakt Elk kind krijgt pap van de school. 
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Onderwijs wordt bedreigd 

 

Een spannende vraag in Oeganda is of veel leerlingen 

terugkeren op school. Niet alleen leerlingen twijfelen, 

maar ook leerkrachten. Tijdens de lockdown van bijna 

20 maanden moesten ze hun armzalige salaris missen 

en konden ze nog geld verdienen door producten te 

verkopen die ze zelf kweekten op het stukje land dat 

ze dagelijks bewerken. Misschien kunnen ze daar wel 

meer geld mee verdienen dan weer te gaan werken als 

leerkracht op school. Zeker als een aantal kinderen 

hun ouders helpen om dat land te bewerken of als die 

kinderen pannenkoekjes blijven bakken in een 

kraampje langs de weg.  

 

Het spaargeld is op, dus ontbreken ook de middelen om de kinderen terug naar school te laten gaan. Veel 

kinderen zijn ook gedemotiveerd geraakt. Bijna twee jaar hebben ze geen onderwijs gehad. Veel meisjes 

zijn in die tijd zwanger geraakt en zorgen inmiddels voor een baby. 

 

Kiwanuka heeft gelukkig wel de middelen om in 2022 weer schoolgelden te betalen. Als het allemaal 

meezit gaan eind januari 2022 weer 34 Kiwanuka-dochters door met, of beginnen aan hun studie op de 

middelbare school.  

Kiwanuka gaat kijken hoe ze de St. Cecilia basisschool weer kan helpen om aan ongeveer 700 kinderen 

onderwijs te geven. Het papproject zorgt er in ieder geval voor dat alle kinderen op school iedere dag iets 

te eten krijgen. 

 

 

Mocht u vragen of ideeën hebben dan horen we ze graag.  

 

Namens het bestuur van Kiwanuka wens ik u allen hele mooie feestdagen en een gezond 2022. Ik hoop op 

veel maatschappelijke samenwerking om in ons land alle problemen beetje bij beetje op te lossen en 

daarbij niet te vergeten dat er anderen in de wijde wereld zijn die nog veel meer problemen hebben en 

onze steun verdienen.  

 

Pauline Vluggen, Voorzitter 

 

 

 

Voor ideeën, vragen, suggesties, meer informatie zie en 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:  Jolanda Koetsier, Will Lambriex, Gerard Majoor, René Verspeek en  

Pauline Vluggen 
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