
REISVERSLAG  
 

Oeganda  2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regelmatig reizen we naar Oeganda om de projecten van de foundation te bekijken. Hier volgt het 
reisverslag van de projecten zoals we die in november 2018 hebben bekeken. Het gaat goed met de 
projecten, maar er is nog zoveel te doen. 
 
Vrijdag 23 november 2018: 
Op “Sharing” (het opleidingscentrum voor jongeren uit 
de sloppenwijken) maken we kennis met de leerlingen 
die door de Soroptimisten zijn gesponsord en zien we de 
inrichting van het kapperslokaal dat door de stichting 
Sambo is gefinancierd. De kappersopleiding is nieuw en 
meteen al een groot succes met 12 geslaagde leerlingen. 
Ze zijn gestart in een omgebouwde container midden op 
het terrein. Volgend schooljaar krijgen ze een grotere 
ruimte zodat meer meisjes de opleiding kunnen volgen. 
 
 

Een van de meisjes “Jacky” nodigt ons bij haar thuis 
uit (1e huis links op de foto). En daar sta je dan … in 
een woning waar moeder en 3 kleine kinderen en 
Jacky met haar dochtertje wonen: 3 bij 3 meter: 1 
stapelbed, 1 stoeltje met een tafeltje, muren van 
leem, golfplaten dak, 2 matrassen. Twee kinderen 
slapen op de grond op een stapeltje kleding.  
Geld voor een derde matras is er niet.  
Jacky heeft haar diploma gehaald en is uitgenodigd 
voor een sollicitatie bij een kapsalon in de buurt. De 
opleiding heeft 600 euro gekost. Het resultaat is een 
veelvoud van dit bedrag door de kans op een 
geregeld inkomen voor Jacky en haar familie.  

 
Zondag 25 november: 
We zijn in Katakwi in Oost-Oeganda bij de vrouwenleague. Geen droogte dit jaar, dus de koeien zien 



er goed doorvoed uit. De vrouwen hebben een nieuw systeem om de nieuwe koeien te verdelen. Er is 
voor gekozen om niet de kalveren maar de koeien door te laten gaan naar een volgende vrouw, 
waardoor nieuwe leden sneller een koe krijgen. De kudde groeit gestaag. Er zijn veel kalveren 
geboren. Ze willen graag meer leden aannemen, maar dan zijn er ook meer koeien nodig. Wie wil een 
koe adopteren voor 150 euro? We dopen de koe dan met jouw naam! 
Er is vraag naar meer microkrediet. Meer groepjes vrouwen willen een kans om hun inkomsten te 
vergroten. Welke sponsor wil helpen met 500 of 1000 euro? 
 
Maandag 26 november:  
Voor de middelbare school hebben we boeken mee genomen. Een leraar moest het doen met 1 
schoolboek per vak per klas. Nu hebben we voor 1300 euro 250 schoolboeken gekocht. Per leervak 
4 boeken. Ze worden straks gebruikt tijdens de les en zijn in te zien in de bibliotheek. Ook zijn er nu 
leesboeken in het Engels, zoals Oliver Twist, Shakespeare en “I will mary when I want……” 
De rector vraagt of we een extra watertap kunnen financieren. Nu is er maar 1 voor de hele school. 
 
Woensdag 28 november: 
Bezoek aan Tapac in Karamodja. We gaan langs 
de lagere school in Morulem. Drie jaar geleden 
toen we de school bouwden waren er twee 
klassen. Nu zijn er vier klassen en het aantal 
leerlingen is verviervoudigd. Voor een deel is dit 
omdat de kinderen op school eten krijgen; pocho, 
een papje van maismeel en water. Binnenkort 
worden de scholen officieel geregistreerd en 
neemt de Oegandese regering de financiering van 
de school over. 
 
 
Vrijdag 30 november:  

Graduation day op Sharing in Kampala. Vandaag 
mogen we de diploma’s aan onze studenten 
overhandigen. Het is groot feest. 
Onze zeven meisjes zijn nu officieel kapster, 
naaister, kokkin en catering. Ze hebben allemaal 
een baan aangeboden gekregen. 
 
Daarnaast krijgen 10 studenten die zich op een 
bijzondere manier ingezet hebben een starterskit 
om een eigen bedrijfje op te zetten. Dankzij de gift 
van de Hr. Smaal hebben we naaimachines, 

kappersbenodigdheden en gereedschap aan kunnen schaffen.  
Studenten krijgen 2 jaar de tijd om deze af te betalen tegen een kleine rente, zodat over 2 jaar een 
volgende groep studenten een kit meekrijgt en het kapitaal kan groeien. 
 
Nog even dit….. 
In Tapac zagen we een meisje van13 jaar met haar baby en een jonger broertje. Vorig jaar is ze 



gedwongen uitgehuwelijkt met een veel oudere man. Ze is weggelopen. Haar familie zoekt haar, want 
ze hebben de bruidsschat terug moeten geven, ze is ongehoorzaam geweest. Als ze haar vinden zal ze 
het waarschijnlijk niet overleven.  
Het trieste gezichtje van dit meisje laat me niet los. 
Priester Jimmy brengt haar en haar broertje onder in een weeshuis van de nonnen ver weg van Tapac. 
Daar krijgt ze een onderkomen en scholing. Wie wil sponsor worden en de kost en inwoning en 
opleiding bij de nonnen mee financieren? 
Ook worden meisjes nog besneden. We willen een klein centrum starten, een plekje is er al. Een 
veilige plaats waar vrouwen kunnen wonen en van waaruit voorlichting gegeven zal worden tegen 
FGM (forced genital mutulation). 
 
 
 
Iedere reis is weer bijzonder  
Een reisverslag heeft nooit de juiste woorden om 
weer te geven wat je ziet voelt en beleeft.  
Hoe maak je duidelijk dat we echt een verschil 
kunnen maken met onze projecten? We bieden 
mensen een beetje hoop en een kans op een beter 
leven. Er is zoveel armoede. 
 
 
 
Beste mensen, bedankt voor jullie steun.   
Namens de foundation wens ik jullie een bijzonder 2019.  
Ik kom graag langs om de projecten toe te lichten. 
Het was geweldig om in Oeganda te zijn en het is heerlijk om weer thuis te zijn. 
Met onze projecten kunnen we de wereld niet veranderen, maar hem wellicht wel een klein beetje 
beter maken. 
 
Bedankt voor uw steun! Yoga so noi!  
Marion 
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