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Maastricht, december 2022 
 

Beste Vrienden van Kiwanuka, 
 
Aan het eind van het jaar is het moment gekomen om weer terug te kijken. Maar dat betekent wel dat we 
dan met de rug naar de toekomst staan. De Stichting Kiwanuka wil dat liever niet doen maar graag met de 
blik van veel jonge Afrikanen volle kracht vooruit. Ook in Nederland zijn het, voor veel mensen, zware 
tijden. En dan wil je vooral hoop op een betere toekomst, nieuwe ontwikkelingen met nieuwe kansen, 
geen gemopper maar optimisme. Iedereen die wel eens het echte Afrika heeft bezocht is vaak verrast over 
de gave van Afrikanen om tussen alle kommer en kwel zingend en dansend door te gaan. Gastvrij zijn en 
elkaar helpen, dat blijft ook de koers van Kiwanuka.    
 
 
Verslag van het bezoek aan Villa Maria door een van de bestuursleden 
 
Mijn man Sjef en ik (Jolanda) hebben met onze vrienden (Sandra en 
Roger) en hun twee kinderen (Iris en Bjorn) in juli 2022 Villa Maria 
bezocht.  
Ons plan was eigenlijk om in 2020 te gaan, maar helaas kon dat door de 
corona-pandemie niet doorgaan. Ook in 2021 moest de reis geannuleerd 
worden. Maar eindelijk konden we dit jaar dan toch echt gaan! 
 
Graag delen we onze ervaring met iedereen die Stichting Kiwanuka (en 
de meisjes in Oeganda) een warm hart toedraagt. 
 
Het was (weer) een gedenkwaardige week. Zoveel hartelijkheid hebben 
we in geen tijden meegemaakt! 
 

 

We hebben kennis gemaakt met het nieuwe hoofd van de school: Sister Agnes. We hebben het 
schoolgebouw gezien dat in 2020 gerealiseerd is (financieel mede mogelijk gemaakt door Wilde Ganzen 
en de Elizabeth Strouven Stichting), de zonnepanelen op het gebouw en de nieuwe waterput (met dank aan 
Alex Schmetz en een bijzondere gift van het mannenkoor Lauwerkrans. Hub Beaujean was voor deze gift 
de grote pleitbezorger). Er is heel wat gebeurd in de jaren dat niemand van de Stichting Kiwanuka naar 
Villa Maria kon gaan!  
 

 
Het gerealiseerde gebouw voor extra 
lokalen. 

 
Het ondergrondse waterreservoir  

De pomp om het water 
vanuit het reservoir op te 
pompen 
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Misschien weet u het nog: in 2020 hebben we een corona-actie op touw gezet en voedselpakketten aan de 
families laten bezorgen. De waardering hiervoor was enorm, zoals bleek tijdens onze bijeenkomst met de 
ouders en tijdens de familiebezoeken. Namens de ouders willen wij diegenen die een financiële bijdrage 
hebben geleverd nogmaals ontzettend bedanken hiervoor! 
 
Uiteraard hebben we bijna alle meisjes (de Daughters of Kiwanuka) gezien die een vervolgopleiding 
kunnen volgen doordat Kiwanuka hun schoolgeld betaalt. Nadat ze twee jaar niet naar school konden 
gaan, zijn ze vanaf januari weer allemaal begonnen. Dankzij uw steun hoeven zij geen lessen te missen, 
omdat het schoolgeld betaald wordt. Mede-klasgenoten worden soms tussendoor naar huis gestuurd, 
omdat hun ouders het schoolgeld niet (meer) kunnen betalen. De corona-pandemie heeft in Oeganda heel 
wat teweeg gebracht. Het is niet vanzelfsprekend dat alles weer doorgaat alsof er niets is gebeurd. De 
Daughters of Kiwanuka zijn de sponsoren en Stichting Kiwanuka dankbaar voor de kansen die zij krijgen. 
 
 
Relaas van Sandra 
Onze eerste reis naar Oeganda en Afrika! 
Na drie jaar wachten en twee keer annuleren was het 24 juli 2022 eindelijk zover. Ons gezin, bestaande uit 
Roger, Sandra en twee tieners, Iris van 16 en Bjorn van 14, vertrok samen met Jolanda en Sjef naar 
Oeganda, Villa Maria, waar ook wij een meisje sponsoren. 
Het welkom door het schoolbestuur en de kinderen was overweldigend en hartverwarmend.  
 

 

Bij aankomst bij de school werden we opgewacht door een haag van alle 
kinderen van de school die ons enthousiast verwelkomden met een 
welkomstlied.  
Er was een voorstelling georganiseerd door de leerlingen. Iedere klas had 
een lied of een dans ingestudeerd. De show eindigde met een wervelende 
Afrikaanse dans.  
Wij waren diep onder de indruk. 
 

We hoorden dat de school twee jaar gesloten was geweest door de aanhoudende lockdown, waardoor de 
kinderen geen onderwijs hadden gekregen en de leerkrachten geen inkomen. Alle kinderen en mensen die 
werkloos geworden waren, en die noodgedwongen weer ‘thuis’ kwamen wonen, hebben de gemeenschap 
flink onder druk gezet. 
 
De rest van de week hebben we besteed aan het bezoeken van enkele gezinnen thuis, waar we ook zeer 
gastvrij werden onthaald, een bezoek aan de middelbare school, waar alle meiden met onze kinderen en 
hun vriendinnen op de foto wilden en het lokale ziekenhuis van Villa Maria, waar Kiwanuka Daughters 
worden opgeleid tot vroedvrouw of verpleegkundige. De laatste dag was er een ontmoeting met een klas 
vol ouders van Kiwanuka Daughters die over hun gezin en het succes van hun kinderen vertelden. Aan het 
eind van de bijeenkomst werden we bedolven onder cadeaus. Het feit dat de gezinnen in de corona-tijd 
door Kiwanuka extra waren ondersteund was bijzonder gewaardeerd – en dat werd nu beloond! Ons 
verblijf werd besloten met een gezamenlijke maaltijd met alle leraren, gevolgd door een spetterend feest, 
waarbij de intern verblijvende leerlingen samen met onze kinderen buiten gezellig meefeestten. 
 
Wij zijn deze week onder de indruk geraakt van de inzet en ambitie van de meisjes en de onvermoeibare 
toewijding en inzet van de leraren – van Josephine en vooral ook Sister Agnes, die van deze school een 
topschool wil maken en maar die ook liefde en aandacht aan de kinderen geeft. 
Wij zijn er nu extra trots op om sponsoren van Stichting Kiwanuka te zijn! 
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Relaas van Iris (16 jaar) 
De bijzonderste ervaring van mijn tijd in Oeganda is met stip op één onze eerste middag in Villa Maria.  
Terwijl Sjef en Jolanda een vergadering hadden met de leraren van de school, kregen mijn broer Bjorn en 
ik de kans om met de kinderen te spelen. We hadden een frisbee uit Nederland meegenomen met het idee 
om de kinderen te leren hoe ze deze konden gebruiken en dus, nadat we aan een van de leraren hadden 
gevraagd waar we het spel het best konden uitleggen, werden we naar een klaslokaal geleid waar een stuk 
of vijftig leerlingen al in de schoolbanken zaten te wachten. Met een microfoon in mijn hand heb ik daar 
de leerlingen uitgelegd hoe je frisbee speelt. Na een tijdje werden we naar het voetbalveld naast de school 
gebracht om het aan de rest van de leerlingen uit te leggen. Hoewel veel kinderen eerst nog wat 
terughoudend waren, werd het spel enthousiast ontvangen toen eenmaal duidelijk was wat ze moesten 
doen.  
 
De rest van de middag hebben Bjorn en ik heel bijzonder 
contact gehad met alle leerlingen. We hebben gedanst, met 
muziek op de achtergrond en de kinderen lachend en 
dansend om ons heen. Ook hebben zij ons wat Luganda 
geleerd en wij hun wat Nederlands. Sprookjes vielen ook 
erg in de smaak, veel kinderen stonden aandachtig om ons 
heen te luisteren terwijl een aantal van de oudere kinderen 
de verhaaltjes vertaalden voor jongere kinderen.  
 

 
Het enthousiasme en de gastvrijheid waarmee de kinderen ons die middag hebben ontvangen zal één van 
de dingen zijn die me altijd bij zullen blijven. 
 
 
Zware tijden in Oeganda 
 
Vanaf 2020 had de corona-pandemie ook Oeganda in zijn greep. Er werd in maart een lockdown ingesteld 
die ook het onderwijs lam legde. Pas in januari 2022 werd het onderwijs hervat. Maar in september 2022 
begon in Oeganda een uitbraak van een Soedanese variant van ebola en het aantal besmettingen is 
opgelopen tot 141 in november. Door bron- en contactonderzoek probeert de overheid de uitbraak onder 
controle te houden. Voor zover ons bekend heeft zich in Villa Maria geen geval van ebola voorgedaan. 
 
De corona-lockdown had een grote impact op de sociaaleconomische omstandigheden. Inkomens zijn in 
Oeganda niet ‘vast’, zoals wij meestal gewend zijn, maar op basis van ‘loon naar werken’. Dus als het 
werk, zoals tijdens de lockdown, noodgedwongen wegvalt zijn er ook geen inkomsten meer. Maar de 
situatie heeft zich in de loop van 2022 hersteld, al kost het uiteraard tijd om het ‘verlies’ van 2021 weg te 
werken. 
 
Zoals bekend werkt de oorlog in Oekraïne wereldwijd door. Ontwikkelingslanden in Afrika, inclusief 
Oeganda, hebben vooral te lijden van de blokkade van graanexporten vanuit Oekraïne, maar ook van de 
stijgende prijzen van brandstof en consumptie-olie. Na de beperkte hervatting van de graanexport moet 
Afrika op de wereldmarkt concurreren met westerse landen om graan te kunnen kopen. Door die ongelijke 
strijd is er ook in Oeganda tekort aan graan en meel waardoor de prijzen hoog oplopen.  
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Door al deze omstandigheden is er in Oeganda sprake van een economische crisis met een inflatie van 
ongeveer 8% (medio 2022). Dat verlies in koopkracht wordt uiteraard vooral gevoeld door de armere 
inwoners van Oeganda. 
 
Stichting Kiwanuka is toekomstbestendig 
 
Kiwanuka is er van overtuigd dat haar activiteiten een bijdrage leveren aan een betere toekomst van een 
grote groep mensen in Oeganda. Maar het vraagt wel een lange adem. Die heeft Kiwanuka; en de 
Stichting is er ook trots op dat zij, dankzij de bewonderenswaardige volharding van veel sponsoren, ook 
een zodanige reserve op haar balans heeft (lees: geld op de bank) dat ze ook in de toekomst het schoolgeld 
voor de meisjes die ze ondersteunt kan blijven betalen. Ook als er zich onverwacht grote tegenvallers 
zouden voordoen.  
 

 

Een volgende stap in het toekomstbestendig houden van de Stichting is 
het verjongen van het bestuur. Eliane Vluggen is het bestuur komen 
versterken.  
 
Zij is al jaren een trouwe ondersteuner van de Stichting en heeft  
Villa Maria ook al verschillende keren bezocht. Haar internationale 
baan als piloot / captain bij Transavia staat garant voor goede 
stuurmanskunst.  
 
Onder haar leiding en gesteund door de bestaande ervaring zal het 
bestuur de verjonging verder doorzetten.  

 
Financiën 2022 
 
Het bestuur van Kiwanuka wist eind 2021 dat 2022 een zwaar financieel jaar zou worden. We wilden 
extra projecten mogelijk maken om de St. Cecilia basisschool in Villa Maria, na bijna twee jaar lockdown, 
een extra impuls te geven. Er zat, vanwege de corona-dreiging, dit jaar nog een rem op het organiseren 
van speciale acties. En het overlijden van een aantal sponsoren betekende een financiële aderlating voor 
Kiwanuka. Gelukkig hadden we voldoende reserves op onze balans om deze tegenvallers te kunnen 
opvangen. Per saldo betekent dit alles dat we 2022, met inzet van wat reserve, hopelijk kunnen afsluiten 
met slechts een klein tekort. Voor meer informatie verwijzen we naar onze website, waar we in het 
voorjaar 2023 ook de afrekening 2022 en een bijgestelde balans zullen plaatsen.   
 
Talentvolle meisjes laten studeren. Dit blijft het hoofddoel van de Stichting Kiwanuka.  
In de regel wordt jaarlijks 80% van de middelen van de Stichting besteed aan het betalen van schoolgelden.  
 

   
Een selectie van de talentvolle meisjes die Jolanda en haar reisgenoten in juli 2022 ontmoet hebben  
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 Drinkwaterprobleem is opgelost 
 
De klimaatproblemen worden in Afrika met rasse schreden immens. De school heeft, dankzij steun van 
Kiwanuka in het verleden, de beschikking over verschillende watertanks waarmee regenwater 
opgeslagen kan worden en daarmee heeft ze de beschikking over drinkwater. Maar het aantal 
regenbuien is fors aan het afnemen en als het dan regent valt er weer zoveel water dat de bestaande 
tanks over lopen.  
 
Het gevolg is dat er steeds meer momenten in het jaar waren dat er geen drinkwater meer voorradig 
was. Daarom is er dit jaar is een zeer grote ondergrondse wateropslag gebouwd, waardoor dit probleem 
nu is opgelost. Dit grote project heeft Kiwanuka mede mogelijk kunnen maken door een forse gift van 
het koor Lauwerkrans en een eerder ontvangen gift uit de nalatenschap van Alex Schmetz.  

 
 

🖝 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 voordat ze aan het eind van de 
schooldag weer thuiskomen. Voor u een reden om rond deze feestdagen een klein of groot 
bedrag over te maken? De bankrekening is NL63ABNA0428908012 
 

 

In de afgelopen tijd is er verder een oven gebouwd 
waarin de houtblokken gelegd kunnen worden, zodat 
men niet meer op open vuur hoeft te koken. 
Dit betekent minder warmteverlies en dus minder 
houtverbruik 

 
 

🖝 Huisvesting leerkrachten 
 
Zuster Agnes ervaart dat leerkrachten overgeplaatst willen 
worden naar een andere school, omdat de huisvesting voor 
de onderwijzers in erbarmelijke staat verkeert. Om hier 
verbetering in te brengen heeft ze een crowdfunding-actie op 
touw gezet in Villa Maria en heeft ook Kiwanuka gevraagd 
om een steentje bij te dragen. Graag zouden we als Stichting 
hier een bijdrage aan willen geven, maar helaas kan dit niet 
zonder uw steun.  

 
 

 
 

Zou u naast een bedrag voor de pap, nog wat extra’s willen schenken, zodat er volgend jaar een 
nieuw gebouw voor de huisvesting van onderwijzers gerealiseerd kan worden?  U kunt het dan 
overmaken naar bankrekening  NL63ABNA0428908012 
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Hulde aan alle vrienden van Kiwanuka! 
 
Het bestuur van de Stichting Kiwanuka dankt iedereen die Kiwanuka ook weer in 2022 heeft gesteund. 
Zonder uw steun blijven onze idealen in de lucht hangen. Laten we talentvolle meisjes in Afrika de 
vrijheid geven om te dromen. 
 
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 2023 en we 
vertrouwen erop dat we idealen blijven houden en daar samen iets voor kunnen doen. 
 
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, Eliane Vluggen en  
Pauline Vluggen. 
 
 
 
 

 

Wishes you Sister Agnes and all the teachers 
of Sint Cecilia school! 


