REISVERSLAG
Oeganda 2011

Kop van de vernieuwde website die snel online zal gaan

Een keer per jaar gaan we naar Oeganda om de projecten van de Noordhoek Foundation te bekijken
en om te zien of we nieuwe projecten kunnen opstarten. Voor de sponsors schrijf ik dan een kort
reisverslag, maar hoe schrijf je een kort reisverslag als je zoveel ziet en hebt meegemaakt? Laat ik
daarom eerst maar eens beginnen met een paar mooie dingen die veel indruk hebben gemaakt.
Een van de projecten is de vrouwengroep in Katakwi. Zij krijgen koeien zodat de vrouwen in hun
levensonderhoud kunnen voorzien. Ze hebben een restaurant, geven onderwijs en organiseren
diverse landbouw activiteiten. Er zijn zo’n 500 leden verdeeld over 20 subgroepen en er is een
bestuur. Iedere 4 jaar organiseert de vrouwenleague verkiezingen om een nieuw bestuur te kiezen.
Een van de lokale priesters dacht slim te zijn en organiseerde buiten het oude bestuur om nieuwe
verkiezingen. Hij hoopte zo meer invloed te krijgen door eigen parochianen te laten verkiezen.
Toen het oude bestuur hier van hoorde hebben zij een boze brief opgesteld en gedreigd deze naar
het gemeentebestuur, nog een aantal hoge pieten en naar ons in Nederland te sturen. Dit leek de
priester toch niet zo’n goed idee en de oude verkiezing is ongeldig verklaard en er zijn nieuwe
verkiezingen uitgeschreven door en voor de vrouwen en zonder invloed van de kerk.
Dit lijkt niet heel bijzonder, maar als je bedenkt dat vrouwen in Oeganda niets te zeggen hebben dan
is het een geweldige prestatie dat zij voor zichzelf zijn opgekomen. Ik ben zo trots op ze!
Speciale indruk maakte de jeugdvereniging in Tapac. Dit zijn jongeren van de enige middelbare
school. Zij hebben geen geld voor vervolgonderwijs en kwamen met een goed uitgewerkt
projectvoorstel voor de aanschaf van een molen voor het malen van cassave. Met het geld dat ze
hiermee kunnen verdienen willen ze hun vervolgopleiding betalen. Bedenk dat de ouders van deze
kinderen onderwijs eigenlijk overbodig vinden, omdat onderwijs in hun traditionele manier van
leven weinig nut heeft. Dan laten deze kinderen wel heel veel doorzettingsvermogen zien.
Nog een mooi verhaaltje!
Een van de jongeren uit Tapac mocht meedoen aan een hardloopwedstrijd in Kampala. Na een paar
kilometer kwam ze er achter dat ze een verkeerde afslag had genomen. Kan gebeuren als je vooraan
loopt. Ze draaide om, holde terug en wist weer aan kop te komen. Toen liep ze weer verkeerd! Weer
terug.........en…..ze heeft de wedstrijd gewonnen! We zouden dus graag wat sportfaciliteiten op
willen zetten (en sportschoenen willen kopen ) om dit soort talenten te helpen........

Een aantal leerlingen heeft hun diploma voor de middelbare school gehaald. Een paar leerlingen
hebben zelfs een beurs gekregen voor de universiteit. Als hun schoolgeld niet door de sponsors
betaald was zou hun toekomst er heel anders uitzien! Op dit moment hebben we zo’n 30 kinderen
waar we het schoolgeld voor betalen.
Geweldig was het toen we vol trots het naaiatelier van de gehandicapten groep te zien kregen. Een
groepje gehandicapte mannen -en vrouwen heeft nu zelf inkomsten waarmee ze medicijnen kunnen
kopen en in hun onderhoud kunnen voorzien. Ze maken schooluniformen met de naaimachines die
we gekocht hebben. Het atelier zit nu in een schuurtje. Wie weet kunnen we daar nog een keer een
gebouwtje neerzetten.......
Nog een mooi speciaal moment. Gesprek zonder woorden met een vrouw die lacht en zo blij kijkt
omdat je bij haar komt zitten, zo gezellig! …......dan zie je opeens dat ze geen handen meer heeft
......... weg door de Lepra........daar wordt je dan toch een beetje erg stil van.
Ik zou iedereen die dit leest even mee willen nemen naar Oeganda. Dan kunnen jullie zelf zien,
horen en voelen wat Oeganda en de mensen met je doen.
Volgend jaar gaan we weer naar Oeganda. Het is zo goed om zelf de projecten te bezoeken en met
de mensen ter plekke te praten. Je krijgt dan zoveel meer informatie en ziet en begrijpt beter wat er
nodig is.
We kunnen de wereld niet veranderen, maar misschien wel een klein beetje beter maken..........
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