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Maastricht, september 2019 
 

 
 

Beste Vrienden van Kiwanuka 
 
Eind december 2018 kon u in onze nieuwsbrief lezen dat Kiwanuka het idee had om een 
nieuw schoolgebouw van de St. Ceciliaschool in Villa Maria mogelijk te maken. 
Inmiddels zijn deze gedachten omgezet in daden waardoor er waarschijnlijk begin 2020 
begonnen kan worden met de bouw. Een laatste zetje om de bouw mogelijk te maken 
hopen we van u, van onze Vrienden van Kiwanuka te krijgen.   
 
 
 
Een nieuw project 
Tijdens een bezoek van Kiwanuka bestuursleden 
aan Oeganda in september 2018 werd met de staf 
van de St. Ceciliaschool gesproken en nagedacht 
over mogelijkheden om de kansen voor meisjes 
in het basisonderwijs te verbeteren. Daarbij 
kwam een merkwaardige discrepantie aan het 
licht. De successen van Kiwanuka hebben er 
voor gezorgd dat het aantal leerlingen de laatste 
jaren fors is gestegen. Steeds meer ouders zijn 
gaan inzien dat het belangrijk is om hun 
kinderen, en niet alleen hun zonen, maar ook hun 
dochters naar school te sturen.  
  
 
Op basis van het aantal leerlingen heeft de St. Ceciliaschool  inmiddels de beschikking 
over meer onderwijzers dan klaslokalen. Vooral in de laagste klassen zitten zoveel 
kinderen waardoor de onderwijzer (of twee onderwijzers in één lokaal) voor een klas van 
wel 80 kinderen staat. Maar opsplitsen in twee groepen van 40 kan niet bij gebrek aan 
lokalen. 
 
 
 
Lokalen bijbouwen 
De staf en de leiding van de St. Ceciliaschool verwelkomden het idee om dit probleem aan 
te pakken door klaslokalen bij te bouwen. Het neerzetten van een gebouw met drie lokalen 
zou al in belangrijke mate aan het gesignaleerde probleem tegemoet komen, want de extra 
leerkrachten zijn er al. De grond waar het gebouw op moet komen is beschikbaar.  
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De bouwpastoor van het diocees waar de school toe behoort, Father Bonny Kaleyesubula, 
maakte voorlopige bouwtekeningen en een kostenbegroting. Voor € 26.533,- zou het 
gebouw er kunnen komen. In dat budget is ook rekening gehouden met het inrichten van 
de lokalen (schoolbord, bankjes en kasten) en met de kosten voor het verplaatsen van de 
speeltoestellen op het huidige terrein.  
 
Dat extra budget is voor Kiwanuka een stevig bedrag bovenop  de jaarlijkse begroting, dus 
er zou een bijzondere actie nodig zijn om dat geld bij elkaar te krijgen. 
 
 
Veel hulp van Wilde Ganzen en van de Elisabeth Strouven Stichting 
Kiwanuka wordt jaarlijks gesteund door giften van particulieren en een aantal stichtingen 
en fondsen voor ‘goede doelen’ waarmee beurzen verstrekt kunnen worden aan 
getalenteerde basisschoolleerlingen – voor het volgen van een middelbare schoolopleiding 
en zo mogelijk een vervolgstudie. De giften van die stichtingen en fondsen één of twee 
jaar besteden aan de gewenste nieuwbouw zou het lopende beurzenprogramma in gevaar 
brengen; er moesten dus additionele fondsen geworven worden. 
 
Wilde Ganzen biedt de mogelijkheid om het project wel te realiseren. Sinds enige jaren 
werkt het Elisabeth Strouven Fonds uit Maastricht, als het gaat om projecten in de derde 
wereld, nauw samen met Wilde Ganzen.  
 
In samenspraak met Sister Gertrude (hoofd van de St. Ceciliaschool) en Father Bonny (die 
ook eerder betrokken was bij bouwactiviteiten van Kiwanuka) heeft Kiwanuka een 
projectvoorstel ingediend bij Wilde Ganzen en Elisabeth Strouven.  Afgelopen zomer is 
dit voorstel goedgekeurd door beide financiers.  
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Dat betekent dat Wilde Ganzen eenderde deel van de projectbegroting zal dekken, het 
Elisabeth Strouven Fonds eveneens eenderde, en dat Kiwanuka het laatste deel van het 
benodigde budget (concreet € 8844,33) zal moeten verwerven. 
 
 

 
 

Voor meer informatie over Wilde Ganzen, zie www.wildeganzen.nl 
bankrek. NL53INGB000 00 40 000 ovv 2019.0025 

 
 
 
Fondsen werven is al bijna succesvol 
De totale begroting voor dit project is € 26.533,-. De nieuwbouw is begroot op € 21.070,- 
en de inrichting van de drie lokalen gaat € 3.660,- kosten. Dan zijn er nog kosten voor de 
verhuizing van de speeltoestellen € 540,- en is er een bedrag van € 1.263,- voor 
onvoorziene kosten (bijvoorbeeld eventuele koersverschillen).   
 
Kiwanuka is dus zelf verantwoordelijk voor het werven van € 8.843,-. Inmiddels is 
daarvan ongeveer € 6.000,- ontvangen of toegezegd. Een aantal vermogensstichtingen 
heeft een bijdrage toegezegd en door het organiseren van etentjes en BBQ’s is ook een 
mooi bedrag ontvangen. In januari 2020 organiseert Kiwanuka weer mee aan de jaarlijkse 
Driekoningenbridgedrive in Mechelen, waarmee we naar verwachting € 1.500,- realiseren 
voor dit nieuwbouwproject.  Voor de rekenmeesters onder u: dit betekent dat Kiwanuka op 
dit moment nog tegen een ‘gat’ in de begroting aankijkt van € 1.343,-. 
 
) Wij doen hierbij dan ook een oproep aan alle vrienden van de Stichting Kiwanuka om 

een steentje bij te dragen om het nieuwbouwproject mogelijk te maken. U kunt uw 
bijdrage storten op de bankrekening van Kiwanuka NL63ABNA0428908012 onder 
vermelding Nieuwbouwproject. U kunt uw bijdrage ook overmaken op de rekening van 
Wilde Ganzen NL53INGB0000040000 onder vermelding van het projectnummer 
2019.0025 (dit nummer niet vergeten, want anders wordt uw bijdrage niet meegenomen 
in dit specifieke project!).    
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De planning 
Uiterlijk in januari 2020 zou de totale financiering gerealiseerd kunnen zijn. De St. 
Ceciliaschool in Villa Maria heeft aangegeven dat zij verwachten binnen zes maanden de 
nieuwbouw en inrichting van de nieuwe klaslokalen te kunnen realiseren.  
 
 
Kiwanuka is veel dank verschuldigd aan Wilde Ganzen en het Elisabeth Strouven Fonds 
omdat zij ons de kans geven om dit mooie project te realiseren.  Kiwanuka is u al veel 
dank verschuldigd voor uw regelmatige steun voor het realiseren van de reguliere 
Kiwanuka-projecten (vooral veel studiebeurzen, maar onder andere ook het papproject).  
Wij doen hierbij een extra beroep op u om een figuurlijke steen bij te dragen aan dit 
bouwproject.  
 
Namens het bestuur van Kiwanuka 
 
 
Pauline Vluggen, voorzitter  
info@kiwanuka.nl 
tel. 043-3212995 
 
ABN-AMRO Maastricht  
NL63ABNA0428908012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Voor meer informatie over Wilde Ganzen, zie 
www.wildeganzen.nl 
bankrek. NL53INGB000 00 40 000 ovv 
2019.0025 
 

 


