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Lieve Be4all-sponsors, friends en iedereen die Be4all een warm hart toedraagt,
In september was het eindelijk zover! Een korte break van mijn werk in Tanzania
maakte het mogelijk om af te reizen naar Uganda om ARDI Community Model School
te bezoeken.
Trots loopt Catherine voor me uit, op weg naar het primary 3 lokaal. Als ik binnen kom,
word ik hartelijk ontvangen door de kinderen en de leerkracht. Op het bord staat een
uitgebreide tekst in het Engels geschreven. Zou het echt waar zijn? Zouden ze dit echt
kunnen?
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Met een afwachtende houding neem ik plaats achter in de klas. Overal zie ik
bekende gezichtjes. Het is bijzonder om te zien hoeveel de kinderen veranderd
zijn de afgelopen drie jaar. Van kleine huppelende kleuters die enthousiast in het
Lugisu tegen me praatten, zijn het nu grote kinderen die me met een grote glimlach
aankijken om vervolgens verder te gaan met hun werk.
“Who can read this for me?”
Tien vingers schieten de lucht in. “Me teacher, me!!”
“Yes, Susan, please.”
Trots staat Susan op, om vervolgens zonder hakkelen de Engelse tekst voor te lezen die
op het bord staat. Ik kan mijn ogen en oren bijna niet geloven. Ik wist dat de leerlingen
veel vooruitgang boekten, maar zoveel…. dat had ik niet verwacht.
Als later de leerkracht aan de leerlingen vraagt om zinnen te maken van de woorden
op het bord, val ik bijna van mijn stoel. Een brok schiet in mijn keel. Ik kan niets anders
doen dan opstaan en rustig de klas uitlopen om vervolgens buiten verbijsterd Apollo
en Catherine aan te kijken. Hakkelend probeer ik de juiste woorden te vinden om te
beschrijven wat ik voel. Een enorm gevoel van trots en uitzinnige vreugde heeft zich
van mij meester gemaakt. Het is ons echt gelukt! Waar Catherine, Joseph, Apollo en
ik over droomden toen we dit project samen begonnen, begint echt werkelijkheid te
worden. De kinderen spreken, lezen en schrijven in het Engels!!!! De volgende dag mag
ik zelfs een klein debat bijwonen in het Engels.
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Nu kan ik weer bijna niet de woorden vinden om te beschrijven wat ik toen voelde.
Ik voel me vooral bevoorrecht dat ik deel uit mag maken van deze bijzondere school.
En dat kan ik niet alleen…. Ik heb een fantastisch bestuur in Nederland, een heel
fijne groep vrijwilligers die op elk moment voor ons klaar staan en natuurlijk niet te
vergeten jullie, de sponsorouders en friends van Be4all. We hebben dit alleen kunnen
realiseren met jullie steun. Super!

IBAN: NL50RABO0158158431
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Geniet van deze nieuwsbrief, vol mooie verhalen, leuke
nieuwtjes en met mooie foto’s. Ik wil jullie allen namens het
bestuur heel erg bedanken voor de steun die we in 2013 van
jullie hebben mogen ontvangen. Dank jullie wel!!
Wij wensen jullie hele fijne kerstdagen en een fantastisch
liefdevol 2014 toe.
Warme groet,
Hetty

Tijdens de lessen in de klas

Tijdens de lessen in de klas

Hetty, voorzitter van Be4all,
in een meeting met het
schoolteam in Bukitongo
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Even voorstellen….
Vier nieuwe
sponsorkinderen:

DANK U WEL ! !

Naam: Dan Walukano
Geboortedatum: 7 juni 2008
Dan gaat naar de ARDI community model school.
De vader van Dan overleed in 2010 aan de gevolgen
van HIV/Aids, ondanks de medicatie die hij kreeg. Zijn
vier kinderen bleven in armoede achter bij hun moeder.
Vanwege de barre omstandigheden ontfermde Dan’s
oom zich over de jongen en haalde hem in huis. Met een
beetje steun van zijn eigen kinderen en van de inkomsten
uit zijn kleine bedrijfje, zorgt de oom -als voogd- voor
Dan. En met Gods hulp, met de opbrengst uit zijn tuin.
Naam: Dan Wataka
Geboortedatum: 19 augustus 2004
Dan gaat naar de ARDI community model school.
Dan is een half-wees. Zijn moeder overleed in 2011 aan de gevolgen van een ernstige
vorm van malaria. Zij was gescheiden van Dan’s vader, en in 2009 hertrouwd. Na haar
dood bleven de drie kinderen bij hun vader achter. Deze ‘dumpte’ zijn kinderen later
bij hun grootmoeder, en vertrok met onbekende bestemming. Sindsdien zorgt de
grootmoeder voor de kinderen. Met de geringe opbrengst van haar tuin probeert ze
de kinderen zoveel mogelijk te steunen. Zo zorgt ze onder andere voor hun kleding.
Naam: Devin Khayinza
Geboortedatum: 18 mei 2007
Devin gaat naar de ARDI community model school.
In 2009 stierf Florence, de moeder van Devin, aan de gevolgen van een chronische
hoest. Zij kreeg medische zorg in een kliniek in de buurt. Later werd ze overgebracht
naar het ziekenhuis in Mbale, waar ze plotseling overleed. De drie kinderen bleven
achter bij hun vader. Deze man, Devin’s vader, liet de kinderen onverzorgd achter bij
hun grootmoeder, en vertrok naar Jinja. Dit trof Aidah diep in haar hart en ze besloot
Devin mee naar haar huis te nemen. Nu zorgt Aidah voor haar eigen kinderen, maar
ook voor Devin. Dat levert de nodige problemen op: haar tuin brengt maar een beetje
op; te weinig om het kind te kunnen steunen.
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Naam: Stelah Khakasa
Geboortedatum: 22 januari 2004
Stelah gaat naar de ARDI community model school.
De vader van Stelah overleed in 2006 ten gevolge van een ongeluk. Hij was bezig met
het graven van het gat voor een latrine bij de Bwiri primary school in Bumwini, in het
district Manafwa. Zijn kinderen -het aantal kinderen is niet bekend- bleven achter bij
hun moeder. Onder slechte omstandigheden en bijna zonder hulp verzorgde zij haar
kinderen zo goed mogelijk. Stelah werd later aan de zorg van een tante toevertrouwd.
Het kost deze vrouw veel moeite om met de eigen kinderen en met Stelah te leven van
de opbrengsten van de tuin.
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Naar de herfstmarkt in Arcen.
Truus kwam met de vraag of ik zin had om een dag mee te helpen op de markt voor
Be4all. Natuurlijk doe ik dat, was mijn antwoord, lijkt me leuk.
Met z’n vijven vertrokken we 20 oktober met de camper volgeladen naar Arcen.
Daar aangekomen moest eerst de kraam opgebouwd worden, best wel zwaar werk!
Theo had mooie kratten gemaakt waar we alle tweedehands boeken in konden
presenteren. We waren best wel trots op onszelf dat we zo’n gezellige kraam hadden.
Toen maar hopen dat we wat gingen verkopen van de vele spullen die we hadden,
boeken , worstenbroodjes en natuurlijk de mooie tassen, kaarten en kettingen uit
Oeganda.
Nou, dat deden we. De boeken werden goed verkocht, het waren ook allemaal mooie
boeken die we gekregen hebben van iedereen. Nog bedankt hiervoor allemaal!
Het was ook een gezellige markt, met muziek en een draaimolen voor de kinderen. Dat
zullen we nog wel vaker doen.
Na een vermoeiend dagje, want dat is het, zo’n hele dag buiten op de markt, zijn we
na het opruimen weer richting huis gereden. En ook moesten we nog bij mensen een
doos met boeken ophalen voor de volgende actie.
Later die avond kreeg ik een bericht dat de opbrengst van de markt voor de school in
Oeganda 302,25 euro is. Bedankt allemaal!
En oude boeken kun je nog altijd bij ons inleveren, wij geven ze een tweede leven.
Een boek voor een schoolboek, geweldig toch!
Groetjes, Hannie.
Herfstmarkt in Arcen
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Worstenbrood-actie een waar succes!
Het doel van de worstenbrood4all-actie:
Een schooltuin voor de ARDI Community Model School in Bukitongo in Oeganda aan
te kunnen kopen! In de schooltuin zullen maïs en groenten verbouwd worden voor de
maaltijden. Daarnaast kunnen groenten verkocht worden, wat weer inkomen oplevert.
Goed draaiboek!
Nadat het team en de ouders van basisschool De Zonnewijzer en het bestuur van
Be4all een goed draaiboek voor de worstenbrood-actie hadden gemaakt, kon de actie
op 25 oktober van start gaan.
In alle klassen gaf Truus een presentatie over de school in Bukitongo.
Alle kinderen luisterden aandachtig naar de presentatie en er werden veel goede
vragen gesteld. Alex en Sjammy hielpen bij de presentatie.
Ieder kind mocht van huis een stok van 1 meter lang meebrengen om hieraan een
afbakbroodje te bakken en dat, met een heerlijk knakworstje erin, op te smikkelen.
Met een groot aantal ouders werd gezorgd dat alles veilig en goed verliep.
De worstenbrood-actie was geopend; de kinderen kregen een envelop met adressen
en incasso-opdrachten mee, en ze gingen op pad.
Op vrijdag 1 november konden we aan bakker Marco Degen doorgeven dat de
kinderen van basisschool De Zonnewijzer maar liefst 1264 worstenbroodjes, ofwel 316
zakjes worstenbrood, hadden verkocht!!
Onze grote dank gaat uit naar alle kinderen, ouders en het team van basisschool De
Zonnewijzer die zich ingezet hebben voor de worstenbrood4all-actie. Mede dankzij
jullie hulp kunnen ze nu in Bukitongo een stuk land kopen en het zaaigoed en
tuingereedschap aanschaffen.
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Dank aan alle mensen voor hun steun aan Be4all,
aan Marco Degen, de bakker van de heerlijke worstenbroodjes,
en aan de kopers van de worstenbroodjes; dat ze jullie heerlijk mogen smaken!
Wanyala nabi!
Heel erg bedankt!
Een warme groet,
Bestuur Be4all
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De presentatie door Truus op
basisschool De Zonnewijzer

Een stok van ongeveer 1 meter
om een heerlijk broodje aan te
bakken!
Spannend, zelf een broodje
bakken!

Een heerlijke knakworst erin,
en...
smikkelen!

Op pad om worstenbroodjes te
verkopen voor de groentetuin in
Bukitongo.
Met veel hulp van de ouders
werd het een succesvolle
Worstenbrood4all-actie.

Worstenbrood4all-actie
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Van een Be4all-fan...

Hallo allemaal,
Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Wilma Vermeulen. Mijn man André
Vermeulen en ik runnen samen een bakkerij in Oploo.
Ik voel mij erg betrokken bij de Stichting Be4all en omdat ik het een geweldig mooie
stichting vind, wil ik graag een stukje schrijven voor de nieuwsbrief.
In Nederland is het vanzelfsprekend dat kinderen ’s morgens een boterham eten en
naar school kunnen. Dat is niet overal in de wereld zo.
Daarom kunnen we trots zijn op alles wat Hetty, samen met haar collega’s van het
bestuur, in Oeganda voor elkaar kreeg. Vooral in het onderwijs is al veel bereikt.
Door kansarme kinderen een toekomst te geven. Door ze te leren lezen en schrijven.
Zodat de kinderen straks hun eigen weg kunnen bepalen en eventueel een verdere
opleiding kunnen volgen. Dat is wat Be4all wil bereiken.
Ik ben zeer onder de indruk van dit bijzondere werk. Het sponsorgeld wordt goed
besteed, doelgericht voor de kinderen. Want zij zijn toch de toekomst.
Hetty en bestuur, ik wens jullie heel veel succes met dit prachtige werk.
Heel veel groeten van Wilma Vermeulen

Voelt u zich ook betrokken bij Be4all en wilt u ook uw verhaal delen?
Mail: Edtih@be4all.nl
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Be4All Plus Verbeeten Loterij

Afgelopen zaterdag heb ik samen met Truus en Hannie een hele dag in de Plus
Supermarkt Verbeeten in Overloon gestaan met een loterij. Alle prijzen waren
geschonken door Verbeeten. Onze hartelijke dank daarvoor. De hoofdprijs was een
doos levensmiddelen ter waarde van € 50,00. Verder hadden we een verkoop van
tweedehands boeken, waar de echte lezer zeker iets tussen kon vinden. De kroon op
de verkoop was, dat de kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool uit Westerbeek
kaarthouders in de vorm van papieren “egeltjes” gemaakt hadden. Normaal lopen
egels niet zo snel maar deze egeltjes vlogen de kraam uit. De opbrengst van deze
egeltjes was al € 82,50. Daarvoor willen we alle kinderen super bedanken voor hun
bijdrage. Natuurlijk stond Truus met trots te vertellen over haar dochter en de stichting
Be4All. Daar raakt iedereen enthousiast van en ik weet zeker dat er nu veel meer
mensen op de hoogte zijn van de stichting. Het was een geweldige en enerverende
dag met ontzettend leuke reacties.
De totale opbrengst van deze dag was € 653,00.
Dus zeker voor herhaling vatbaar.
Ik kijk met plezier en trots terug op
deze geweldige dag.
Groetjes
Anja Janssen

De Be4all-loterij bij
Plus Supermarkt Verbeeten in
Overloon

Hulde aan alle vrijwilligers van Be4all !
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Hulde aan... vertalers, opstellers van de nieuwsbrief, websitebouwers, ontwerper,
draaiboekmakers, (worstenbrood)bakkers en inpakkers, boeken-uitzoekers en
-verkopers, notulen- en beleidsplan-schrijvers, enveloppenschrijvers en - vullers,
egelmakers, enzovoort...
Kortom alle helpers bij alle actie’s van Be4all. Dankzij jullie allen kunnen we Be4all
promoten en kan Be4all steun geven aan de school in Bukitongo.
Dank voor jullie steun!
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Edith, vice-voorzitter van Be4all,
op de Oeganda-dag 2013
in Amsterdam

Hannie, Jacqueline en Kees en...
Laura in de boekenstand van
Be4all in Arcen
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Truus, penningmeester
van Be4all, maar op de foto
presentatrice van Be4all !

Kinderen en ouders van
basisschool De Zonnewijzer
zorgden samen voor een
succesvolle worstenbrood4allactie

Mia, Anja en Hannie zorgen
voor de Be4all-loterij van
PLUS Verbeeten Overloon
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