Maastricht, december 2020
Beste Vrienden van Kiwanuka,
Aan het einde van dit bijzondere en lastige corona-jaar koesteren we vriendschap, ook al was het vaak op
afstand. De pandemie heeft ons weer geleerd dat veel zaken in het leven voor hun succes afhankelijk zijn van
samenwerking, aandacht voor elkaar en zorg voor jezelf, maar ook voor anderen. In ons welvarende
Nederland hebben we dankzij het aangekondigde vaccin hoop op een mooier 2021. Maar hoe is dat in
Oeganda? Nog zeer ongewis. “We missen in Afrika de vrijheid om te dromen”. Dit is een uitspraak van de
Ghanese kunstenaar Ibrahim Mahama, die recent in Nederland de prestigieuze Grote Prins Claus Prijs won.
Stichtingen, zoals Kiwanuka, helpen met de steun van vele sponsoren, om toch een groep kinderen/jonge
vrouwen wèl te laten dromen van een betere toekomst. Ook al komt de droom van veel meisjes “ik wil later
dokter worden” niet uit, hebben zij na 6 à 8 jaar met een mooi diploma als bijv. verpleegkundige of
onderwijzer toch een betere toekomst verworven. Daar mogen zij en ook de sponsoren van Kiwanuka trots op
zijn.
Nieuwbouwproject is een succes
Deze kop staat ook in de Jaarbrief 2019. Toen schreven wij dit
omdat het Kiwanuka gelukt was om de benodigde extra inkomsten
te werven voor de bouw van drie nieuwe klaslokalen. Wilde
Ganzen voegde aan dit bedrag hun bijdrage en die van de Elisabeth
Strouven Stichting toe.
Voor meer informatie over Wilde Ganzen: www.wildeganzen.nl.
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In februari van dit jaar konden Sister Gertrude, hoofd
van de school, en Father Bonny Kalyesubula, onze
zeer deskundige bouwsupervisor van het diocees, aan
de slag. Corona en de lokale lockdown gooiden roet
in het eten om het bouwproces snel te laten verlopen,
maar dankzij het tijdig en goed inkopen van de
benodigde bouwmaterialen kwam toch in november
j.l. het goede nieuws dat het hele project klaar was.
Het gebouw in aanbouw

Er staat nu een mooi nieuw gebouw met drie klaslokalen. De lokalen
zijn voorzien van het benodigde meubilair en de speeltoestellen, die in
verband met de nieuwbouw verplaatst moesten worden, hebben een
nieuwe plek gekregen op het schoolplein. Ze zijn gerenoveerd en er
zijn zelfs nieuwe bijgekomen. En we mogen er trots op zijn dat het
totale project is uitgevoerd binnen de begroting.
Het nieuwe gebouw
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Een van de nieuwe lokalen

Nieuw meubilair

Een van de nieuwe speeltoestellen

Afscheid van Sister Gertrude
Vanaf de start van Kiwanuka in 2003 is Sister Gertrude Lukowe, als hoofd
van de St. Ceciliaschool, het aanspreekpunt in Oeganda voor onze
stichting. Zij beheert ook de lokale Kiwanuka-bankrekening.
Het succes van Kiwanuka is mede bepaald door een goede communicatie
tussen de stichting in Maastricht en de verantwoordelijken voor de
besteding van de toegekende financiële middelen in Villa Maria.
Twee verschillende culturen en dan communiceren veelal via de email of
per app vraagt om het benodigde inlevingsvermogen. Sister Gertrude was
daarin een grootmeester en het bestuur van de stichting had in haar een
betrouwbare partner.
Eind dit jaar gaat zij met pensioen.
De Stichting Kiwanuka zal haar gaan missen. Ook haar zeer
aanstekelijke lach zullen wij bij de bezoeken aan Villa Maria gaan
missen. Wie haar gaat opvolgen is op dit moment nog niet bekend. Het
nieuwe hoofd zal samen met de andere vertrouwde contactpersonen
zeker gaan zorgen voor continuïteit in de goede samenwerking met
Kiwanuka.
‘This block was contructed (jan-July) 2020, in remembrance of a colourful co-operation 2003 – 2020 between Kiwanuka
Foundation of the Netherlands and Sr. Gertrude Lukowe (HM)’

Financiën 2020
Corona gooide ook de begroting van Kiwanuka in de war. Geplande speciale acties , zoals een bridge-drive
en diners-aan-huis, om extra middelen te verwerven konden niet doorgaan. Maar de lockdown in Oeganda
blokkeerden projecten op de school en daarmee ook uitgaven voor Kiwanuka. We zijn ook nog in gesprek
met verschillende scholen want een deel van het schoolgeld voor vervolgopleidingen was al wel betaald,
terwijl er vervolgens geen of maar gedeeltelijk onderwijs is gegeven. Waarschijnlijk wordt een deel van het
betaalde schoolgeld doorgeschoven naar 2021.
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Kiwanuka is optimistisch over het resultaat van 2020, maar moet alle sponsoren voor een goede financiële
verantwoording verwijzen naar de website. We verwachten uiterlijk eind februari 2021 een definitieve
afrekening te kunnen presenteren.

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

vele kinderen is dat het enige eten dat zij die dag krijgen, alvorens zij aan het einde van de
schooldag thuiskomen. Kiwanuka wil ook graag helpen om het mogelijk te maken dat de families
in Villa Maria mondkapjes kunnen kopen om een betere bescherming te krijgen tegen Covid.
Voor u een reden om rond deze feestdagen een klein of groot bedrag over te maken? De
bankrekening is NL63ABNA0428908012

Villa Maria in coronatijd
COVID-19 is een pandemie en ook Oeganda is de dans niet ontsprongen. Aan het eind van 2020 zijn er
officieel 21.000 besmettingen in dit land en is er nog steeds een toename. Er zijn meer dan 200 mensen
overleden aan COVID-19. Iedereen is er zeer beducht om besmet te raken. Net als bij ons moeten veel
bedrijven sluiten waardoor hun werknemers zonder inkomsten thuis komen te zitten. Er zijn daar van
overheidswege geen steunpakketten of sociale voorzieningen om dat probleem op te vangen.
Bij de pogingen in Oeganda om de besmettingen een halt toe te roepen worden dezelfde maatregelen benut
als bij ons: afstand houden, mondkapjes dragen, vaak de handen wassen en desinfecteren en zoveel mogelijk
thuisblijven. Iets anders dan bij ons is in Oeganda het extra letten op het gebruik van schoon drinkwater en
veel fruit eten. Een complicatie is dat bijvoorbeeld de verstrekking van mondkapjes van overheidswege niet
voldoende doordringt tot op het platteland, zoals rond Villa Maria. De verslechterende economische
omstandigheden maken het voor arme gezinnen onbetaalbaar om zelf mondkapjes en desinfectiemiddelen aan
te schaffen.
Alle scholen in Oeganda zijn op 20 maart jl. op last van het Ministerie van Onderwijs gesloten.
Thuisonderwijs op afstand is onmogelijk want daarvoor ontbreken de technische faciliteiten. Op 15 oktober
heeft het Ministerie verordonneerd dat alle leerlingen van examenklassen weer moesten worden opgeroepen,
omdat die zich moeten voorbereiden op hun examens. Dat gold dus ook voor de leerlingen van de hoogste
klassen van de St. Ceciliaschool (basisschool) en de Masaka Secondary School.
Het plan is om begin volgend jaar ook alle andere leerlingen weer naar school te laten gaan. Daarvoor zullen
er van overheidswege richtlijnen worden gegeven, bijvoorbeeld met betrekking tot het bewaken van
onderlinge afstanden tussen leraren en leerlingen en leerlingen onderling. De drie nieuwe klaslokalen zullen
de St. Ceciliaschool goed van pas komen om aan die richtlijnen te voldoen, zodat veel van haar leerlingen
weer naar school zullen kunnen komen. Of het schooljaar, dat in Oeganda gelijk loopt met het kalenderjaar,
wordt overgedaan is nog onduidelijk.
De salarissen van de onderwijzers die in overheidsdienst werken zijn tijdens de schoolsluiting gelukkig
doorbetaald. Maar er zijn daarnaast ook onderwijzers die rechtstreeks door de school zijn aangesteld. Nu het
onderwijs is stilgevallen zitten zij zonder inkomen.
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Kiwanuka in het testament
In 2019 overleed Alex Schmetz. Hij was een trouwe gulle gever aan Kiwanuka. Bij het verwerken van zijn
nalatenschap bleek dit jaar dat hij de wens had vastgelegd om een mooie gift aan Kiwanuka te doen. Hierdoor
kunnen van 2020 t/m 2025 de schoolgelden voor een aantal meisjes worden betaald.
Project om voedselhulp te geven in corona-tijd
In het voorjaar 2020 kwam Wilde Ganzen met het initiatief om de lockdown in landen zoals Oeganda te
verlichten met voedselhulp. Kiwanuka heeft, in samenspraak met Sister Gertrude en Josephine Nanono (onze
dean voor de meisjes die een vervolgopleiding doen), direct dit initiatief overgenomen en een project
ingediend. Dankzij vele Kiwanuka-sponsoren werd de “eigen bijdrage” aan het benodigde budget zeer snel
bijeen gebracht. Sister Gertrude en Josephine zorgden voor de inkoop, maakten voedselpakketten en regelden
het vervoer via de zgn. boda-boda’s (lokale brommertaxi’s). Dit laatste was niet eenvoudig, vanwege de
lockdown en de daarbij geldende Oegandese regels. Maar het is gelukt om alle families van de Kiwanukameisjes, ook van hen die hun studie succesvol inmiddels hebben beëindigd, te voorzien van een
voedselpakket. Het was een kleinschalig, maar toch geslaagd initiatief. De goede gewoonte in Oeganda om
veel met elkaar te delen heeft er zeker voor gezorgd dat ook familieleden en buren even geen zorgen hadden
over eten. De vele reacties uit Oeganda illustreerden de vreugde. Zo hadden zij weer even de vrijheid om te
dromen.

De primaire benodigdheden die rondgebracht zouden
worden.

De spullen werden per ‘boda boda’ naar de facmilies
gebracht.

Een van de families die een
voedselpaket ontvingen.

Hulde aan alle vrienden van Kiwanuka!
Het bestuur van de Stichting Kiwanuka dankt iedereen die Kiwanuka 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 2020 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: May Berns, Jolanda Koetsier, Will Lambriex, Gerard Majoor, René Verspeek en
Pauline Vluggen
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