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Education is the foundation for development

NIEUWSBRIEF NUMMER 7
maart 2013

Lieve Be4all-sponsors, friends en iedereen die Be4all een warm hart toedraagt,
In de verte zie ik het bord al. De huisjes zien er nog hetzelfde uit, zelfs de mensen lijken
nog op dezelfde plek te zitten. Het is net of ik niet weggeweest ben. De auto stopt
voor de compound van de familie Weyusya, vlakbij “mijn” huisje. Vanuit alle kanten
komen kinderen naar me toe gerend. Ik herken de bekende koppies…..thuis!!
Eenmaal weer een beetje gesetteld, loop ik van de compound over het grasveld naar
de school. De deuren zijn dicht maar toch bezorgt het direct een glimlach op mijn
gezicht. Wat ben ik trots op wat wij met z’n allen bereikt hebben hier!
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Er prijkt een gebouw met vier klaslokalen en een mooi kantoor. Het vijfde lokaal is in
aanbouw en ook het gat voor de nieuwe laterines (wc’s) is gegraven. Vanuit de huisjes
bij de school komt een enthousiaste Sylivia op me afgerend. Na een warme begroeting
word ik uitgenodigd in het huisje van een van onze eerste leerkrachten. Even denk
ik terug aan de tijd dat ik haar ontmoette, toen ze net bij ons kwam werken….wat
een verschil met de Sylivia die ik nu zie. Door haar studie en het vertrouwen dat de
school haar gegeven heeft, zit ik nu te praten met een zelfverzekerde jonge vrouw die
grootse plannen heeft voor haar toekomst. Ze wil graag nog meer leren en, gelukkig,
ook blijven werken voor ARDI Community Model School. Ik bedank Sylivia en vervolg
mijn weg naar Catherine. Lopend door de bush, kom ik allemaal “bekenden” tegen en
besteed mijn tijd met het uitwisselen van begroetingen in het Lugisu.
Eenmaal aangekomen op de compound van Catherine zie ik de deur open staan.
“Hodi, is daar iemand?” roep ik, terwijl ik het gordijntje voor de deur opzij schuif. Er
klinkt een hard lachend geluid en een gilletje…met een grote glimlach komt Catherine
me tegemoet. Uitgebreid kletsend bespreken we de lopende zaken op school, bekijk
ik de kasboeken en hoor ik alle nieuwtjes over de familie. Ook hier flitsen weer allerlei
gedachten door mijn hoofd. Wat is er veel veranderd voor Catherine in de drie jaar
dat we elkaar nu kennen. Toen ik daar kwam, had ze geen baan, geen inkomen , geen
eigen huis, geen man….hoe anders is dat nu! Inmiddels kan ik met trots zeggen dat
Catherine haar studie heeft afgerond en haar diploma behaald heeft. Ze heeft een
lieve man gevonden en een fijn eigen huis. Glimlachend kijken we elkaar aan….een
band voor het leven.
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Na een fijne ontmoeting ga ik terug naar huis waar ik al zittend op de compound
gesprekken voer met de kinderen. Jeetje, wat zijn ze gegroeid! In het Engels en met
behulp van handen en voeten voeren ze hele gesprekken met me. Trots laat Sjammy
mij haar rapport zien. In haar map zie ik de examens zitten. Wat heeft ze het goed
gedaan!
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Ook de bezoekjes aan een aantal van de sponsorkinderen, de gesprekken met Apollo
doen mij weer opnieuw beseffen wat wij betekenen voor de gemeenschap van
Bukitongo.
Daarom wil ik nogmaals alle dank aan jullie allemaal uitspreken voor de manier
waarop jullie Be4all steunen! Dank je wel!! Zonder jullie zouden we dit alles niet
mogelijk kunnen maken.
Inmiddels zijn we al weer twee maanden verder en zijn de kinderen weer begonnen
aan hun nieuwe schooljaar, is het vijfde lokaal klaar en zijn de laterines in aanbouw.
Ook wordt er gestart met het opknappen van de slaapvertrekken en wordt er een
hekwerk geplaatst om het terrein veilig te maken!
Bedankt, namens alle kinderen en medewerkers van ARDI Community Model School,
maar ook namens de gehele gemeenschap in en rond Bukitongo!
Warme groet,
Hetty

Christa bedankt!
Bestuurslid Christa Frederiks heeft besloten haar functie als bestuurslid neer te leggen.
Via deze weg willen wij Christa ontzettend bedanken voor haar inzet en
samenwerking!
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Het Oegandese onderwijssysteem….
Hoe werkt dat nu eigenlijk?
In Oeganda gaan kinderen in principe zeven jaar lang naar een primary school
(=basisschool), van hun zevende tot hun veertiende. De klassen worden P1 t/m P7
genoemd.
Op ARDI Community Model School is er ook nog een nursery school (= kleuterschool)
voor kinderen van 4 tot 7 jaar. Babyclass is voor kinderen van 4 tot 5 jaar, Middle class
voor kinderen van 5 tot 6 jaar en Top class voor kinderen van 6 tot 7 jaar.
Het schooljaar loopt van februari tot december. In december en januari hebben de
kinderen in Uganda hun ‘zomervakantie’.
Op het einde van P7 (de laatste groep) moet je een Primary Leavers Exam (PLE)
doen: een Eindexamen voor de basisschool.
Anders dan bij de CITO-toets kun je wel degelijk zakken voor het PLE. Als je zakt,
mag je niet naar het voortgezet onderwijs. Kinderen die zakken, doen P7 opnieuw of
stoppen met school.
Het PLE is voor ieder kind in Oeganda hetzelfde, of je nu op een overvolle
regeringsschool hebt gezeten en nauwelijks Engels hebt geleerd, of dat je op een
kleine privé-school zat waar je vanaf het begin Engels hebt geleerd.
Als je het PLE gehaald hebt, ga je naar de secondary school (te vergelijken met de
onderbouw van onze middelbare scholen). Die duurt vier jaar.
De klassen daar heten S1, S2, S3 en S4. Daarna ga je naar een beroepsopleiding of naar
de senior secondary school (te vergelijken met onze bovenbouw van het voortgezet
onderwijs). De klassen daar heten S5 en S6. Als je slaagt voor S6 kun je naar de
universiteit.
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In principe is het regeringsonderwijs voor alle kinderen gratis, maar toch kost naar
school gaan voor iedereen nog steeds geld. Er is geld nodig voor het schooluniform,
schoenen, schrijfgerei, boeken, schriften, examens en toetsen. En op een lege maag
kun je niet leren. Daarom verschaffen de scholen een warme lunch. Om te koken
hebben scholen brandhout nodig, potten en pannen en een paar mensen die koken.
Dat alles kost geld.
De kwaliteit van het onderwijs op regeringsscholen laat te wensen over. De klassen
zijn overvol, soms wel gevuld met 100 leerlingen. Er is weinig tot geen lesmateriaal.
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ARDI Community Model School is een privé-school waar kinderen tegen relatief
weinig schoolgeld goed onderwijs krijgen. De klassen zijn klein waardoor de aandacht
van de leerkrachten voor de leerlingen velen malen groter is. Dit is ook goed te zien in
de resultaten van de leerlingen.
Daarnaast zorgt ARDI, in samenwerking met Be4all, voor voldoende lesmateriaal,
goede leerkrachten, pap ’s morgens en een lunch tussen de middag.
Een goede basis voor goed onderwijs.

Rekeningnummer: 1581.58.431

www.be4all.nl

KVK Brabant 51183943

be

all

Education is the foundation for development

Even voorstellen….
Dit zijn onze nieuwste sponsorkinderen:
Mijn naam is Peter Namasake en ik ben 7 jaar oud.
Ik woon in Bumoyayo.
Mijn vader heet Wesonga Stephen, hij is helaas
overleden. Mijn moeder heet Zainab Nandutu.
Ik heb ook broers en zussen, zij heten: Mose
Muyelele, Annah Napoko, Maureen Nabwire.
Ik heb een voogd die er voor zorgt dat ik te eten
krijg.
Ik ben blij dat ik naar Ardi Community Model
School ga.

Ik ben Esther Bukosela. Ik woon in Nabunulu en ik
ben 9 jaar. Mijn vader heet Yovan Mutenyo. Hij was
ziek en in 2006 is hij in het ziekenhuis in Mbale
overleden. Mijn moeder heet Irene Nasongo. Ik
heb 1 broer, zijn naam is Nicholas Mutenyo.
Mijn voogd verkoopt mais om er voor te zorgen
dat ik eten en kleren krijg.

Ik ben Deo Sam Khaleke en ik ben 6 jaar oud.
Mijn vader heet George Wasike en hij zorgt voor
mij en mijn broers en zussen. Mijn moeder, Mary
Nabwire, is vorig jaar overleden. Ik heb 4 broers en
zussen, ze heten: Kibeti Mauso, Norah Nabukonde,
Agnes Muzaki en Caroline.
Ik woon in Bukhomeli en ga naar Ardi Community
Model School
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Een kijkje in de financiën…..
Inkomsten
januari 2012 tot en met december 2012 :
opbrengst sponsors van een schoolkind en friends Be4all:
giften:
opbrengst kerstfair:

€
€
€

4088,00
5042,50
2349,81

€

2450,00

schoolbijdragen, uniformen, sokken, schoenen,
remedial teaching, schoolmateriaal,
eten/overblijfkosten voor boarding kinderen

€

3835,00

vergoeding coördinator Apollo,
bijscholingskosten leraren

€

1230,00

Uitgaven
januari 2012 tot en met december 2012 :
afwerking bouw leslokaal 4 + lerarenruimte
en meubilair voor leslokaal en kantoor
bouw van 2 latrines

Financieel jaarverslag 2012
Na een kascontrole is het financieel jaarverslag 2012 vastgesteld.
Mocht u interesse hebben, dan is het mogelijk dit verslag in te zien bij onze
penningmeester Truus Beckers.
1 Het 5e klaslokaal is in aanbouw

2 Het is al bijna klaar.

3 Nog even de muren pleisteren.
1

2

3

4

4 Het gat voor de latrines is
gegraven.
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Geweldige opbrengsten bij kerstactiviteiten van Be4all!

Kerstfair Be4all - 9 december 2012
De kerstfair is al weer even geleden, maar
wat was het weer geweldig! We hebben
die dag heel veel mensen op onze kerstfair
mogen begroeten.
In de zaal van gemeenschapshuis De
Schans, die op zaterdag door vrijwilligers
gezellig was ingericht, was het al snel
gezellig druk. De eerste gasten werden
verwelkomd door een koor dat meteen
zorgde voor een gezellige kerstsfeer.
Kinderen struinden rond met hun
speelkaart en deden hun best bij het
blikgooien, sjoelen, hun zenuwen testen
op de spiraal, zich laten schminken, cake
versieren, enzovoort. Ook de kerstman
bracht een bezoekje aan Westerbeek. Hij
had een mooi hoekje ingericht waar de
kinderen met hem op de foto mochten. De
‘sneeuw’ verspreidde zich al snel door de hele zaal en zorgde voor veel plezier (bij het
opruimen was dit iets minder, de sneeuw was namelijk behoorlijk hardnekkig).
Volwassenen bezochten de infostand, kletsten gezellig bij onder het genot van een
hapje en drankje en waagden een kans bij het sjoelen en de spiraal. En natuurlijk was
daar ook weer het Rad van Fortuin. De bordjes vonden gretig aftrek en prachtige
prijzen werden weer gewonnen.
De kinderen van basisschool De Zonnewijzer hadden prachtige kerstknutselwerken
gemaakt die goed en snel verkocht werden. De opbrengst hiervan was maar liefst
€ 287,25!
De totale opbrengst van de kerstfair was € 2349,81!
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Wij als bestuur van Stichting Be4all spreken onze grote dank uit voor alle hulp: dank
aan alle vrijwilligers, dank aan alle sponsors voor het beschikbaar stellen van eten,
drinken en/of fantastische prijzen voor het rad van fortuin, dank aan basisschool De
Zonnewijzer voor de samenwerking en steun aan Be4all en natuurlijk dank aan u allen
voor uw bezoek en giften. Mede dankzij u was de totale opbrengst van de kerstfair
weer geweldig!

Kerstmarkt op SBO De Toermalijn in Helmond
Naast basisschool De Zonnewijzer heeft ook SBO De Toermalijn zich ingezet voor
Be4all. Zij organiseerde een gezellige kerstmarkt waarvan de helft van de opbrengst
voor Be4all was.
Voorafgaand aan de kerstmarkt is Hetty in de klassen gaan vertellen over Be4all en
over ARDI Community Model School.
Op een sfeervol aangekleed schoolplein stonden kraampjes waarin door de leerlingen
gemaakte spullen verkocht werden. Ook was er een loterij met prachtige prijzen. Dit
alles heeft maar liefst € 770,00 opgebracht.
Natuurlijk stond er ook een infostand van Be4all. Wat erg leuk was om te zien, was dat
de kinderen aan hun ouders uitlegden waarvoor er geld ingezameld werd. Ook in de
Be4all-stand werden nog aardig wat plantjes, kettingen, kaarten en tassen verkocht.
Dit bracht nog eens bijna € 135,00 op.
Ook willen we de Pastoor Herzbergstichting weer zeer hartelijk bedanken voor hun
genereuze gift!
Stichting Be4all kan met de opbrengst ARDI Community Model School weer heel
goed ondersteunen. Zo kunnen we melden dat ze inmiddels zijn gestart met het
bouwen van de latrines en dat het 5e klaslokaal zo goed als klaar is (zie de foto’s in
deze nieuwsbrief ).
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Oegandadag 2013: Tugende Uganda! Together Uganda!
Op 21 april 2013 zal voor de 5e keer de Oegandadag in Nederland worden
georganiseerd. De vorige Oegandadag trok in 2011 maar liefst 800 bezoekers en was
een groot succes met internationale bezoekers uit Oeganda, Nederland en daarbuiten.
In 2013 zal de Oegandadag plaatsvinden in de RAI in Amsterdam.
Doel
Het centrale doel van de Oegandadag 2013 is om een platform te bieden aan mensen,
bedrijven en organisaties om op een informele manier te netwerken, kennis te kunnen
uitwisselen en een leuke dag te hebben. Een dag bedoeld voor iedereen: jong-oud,
Oegandees-Nederlands, individuen-bedrijven-organisaties.
Informatiemarkt
Er zal een informatiemarkt gehouden worden waar allerlei organisaties die op
welke manier dan ook actief zijn in of voor Oeganda (waaronder Be4all), zich
kunnen presenteren. Deze informatiemarkt zal doorlopend te bezoeken zijn, net
als verschillende exposities van fotografen en kunstenaars. Een derde doorlopende
activiteit is het netwerkcafé waar mensen elkaar kunnen ontmoeten voor (informatie-)
uitwisseling en netwerken. Daarnaast staan er vaste activiteiten gepland, zoals
presentaties, debatten en workshops.
Vijf pijlers
De Oegandadag richt zich dit jaar op vijf pijlers, te weten:
1. Landbouw
2. Rechten
3. Duurzame energie
4. Telecommunicatie / IT
5. Onderwijs / kennisoverdracht / talentontwikkeling
Deze vijf hoofdonderwerpen zullen naar voren komen in de verschillende presentaties
en workshops, en de debatten waarin de verschillende betrokkenen rondom deze
onderwerpen met elkaar in gesprek kunnen gaan. Naast deze pijlers is er ook
aandacht voor entertainment en reizen naar Oeganda.
Wij hebben erg veel zin in deze dag en hopen u daar te mogen begroeten!
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Post voor sponsorkinderen
Naar aanleiding van de rapporten en brieven van de ouders van sponsorkinderen,
vonden een paar sponsorouders het leuk om een kaart of brief terug te schrijven.
Mocht u, als sponsorouder, dit ook leuk vinden dan kan dit. U stuurt de kaart of brief
naar ons en wij sturen hem door. Om niet te grote verschillen te krijgen, sturen we
alleen brieven en kaarten en geen pakketjes. Vermeld a.u.b. duidelijk de naam van het
betreffende kind. U kunt de post sturen naar:
Van Haandelstraat 38,5843 AW Westerbeek
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Een kijkje in de klassen.

Voor een prachtige film en nog meer foto’s….
neem eens een kijkje op de website:
www.be4all.nl
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