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Inhoud:
Brief Hetty
Verslag Apollo
Verslag Catherine
Reisverslag Edith
Nieuws

Lieve Be4all-sponsors, friends en iedereen die Be4all een warm hart toedraagt,
Trots bekijk ik het rapport van Sjammy, mijn sponsorkind. Ze heeft het goed gedaan.
Ik merk het vooral als ik met haar praat. Haar Engels is het afgelopen half jaar met
sprongen vooruitgegaan.
Ook bij de andere kinderen van het gezin merk ik het verschil.
Het werk dat de leerkrachten doen werpt zijn vruchten af. Dat is ook duidelijk te zien
en te merken wanneer ik in de klaslokalen kijk. De lokalen zijn gevuld met materiaal
(zelfgemaakt en gesponsord), meubilair en een goede sfeer.
Kortom een fijne leeromgeving.
Als ik met Catherine en Silivia praat, merk ik keer op keer weer hoeveel ze leren van de
training die ze elke vakantie volgen. Het zelfvertrouwen groeit en ook de kwaliteit. Een
goede keus!
Ook de school ziet er super uit! Zeker nu Edith van Wanroij, mijn lieve vriendin,
super mooie schilderingen op de buitenkant heeft aangebracht. De school ziet er
aantrekkelijk uit; daar wil je gewoon naar binnen! Meer over haar ervaring in het dorp
en bij de school, vind je verder op in deze nieuwsbrief.
Inmiddels hebben we weer twee nieuwe sponsorkinderen kunnen aanmelden bij onze
school. Dank je wel daarvoor!
Apollo heeft er ook deze ronde weer voor gezorgd dat alle algemene rapporten over
de kinderen in orde zijn. Daarnaast start hij deze periode met een opleiding die hem
hopelijk ook weer een stapje verder helpt.

en natuurlijk...
Foto’s!

Naast veel positieve zaken staat de school ook voor uitdagingen. Door de hoge inflatie,
de hoge benzine- en suikerprijs is het moeilijk voor de school om alle eindjes aan
elkaar te knopen. Meer hierover lees je in het verslag van onze headteacher, Catherine.
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Ook in Nederland gaat alles verder. Er is een werkgroep in het leven geroepen die een
kunstmarkt organiseert voor Be4all. Een fantastisch initiatief met veel kunstenaars die
hun bijdrage willen leveren. Verderop in deze nieuwsbrief meer informatie hierover!

all

Daarnaast ben ik in Uganda aan de slag gegaan om te kijken of het mogelijk is om
trainingen te geven aan primary school leerkrachten, zodat zij hun vaardigheden
kunnen uitbreiden en het onderwijs kwalitatief beter kunnen maken.
Nu de nieuwe termijn weer van start gaat, kan ik aan de slag met het interviewen
van leerkrachten om zo een goed beeld te krijgen over hun kijk op onderwijs. Dat
geeft me de mogelijkheid om aan te sluiten bij hun wensen en een goede training te
ontwikkelen.
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Een nieuw project met een nieuwe uitdaging! Meer hierover in de volgende
nieuwsbrief!
Ik wil nogmaals iedereen bedanken die op wat voor een manier dan ook bijdraagt aan
de ontwikkeling van ARDI Community Model School en Be4all. Dank je wel voor jullie
tijd, liefde, aandacht en financiële support. Blijf ons volgen en zeg het voort!!!
Warme groet uit Bukitongo,
Hetty

“Be the change you want to see in this World”
Mahatma Ghandi

1 Zonnebrillen en caps, stoer en
functioneel voor Aminah en
Metrine.
2 Straat in Bukitongo.
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3 Hetty met baby Hetty, in mei 1
jaar geworden.
4 Les aan de tafel en stoelen
die zijn gemaakt door de
plaatselijke timmerman.
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To the Be4all sponsors and friends in the Netherlands
Dear sponsors and friends,
					
I hereby humbly submit my report as in the above reference. This report consists of
the objectives, activities carried out, findings, challenges and solutions future plan,
recommendations and conclusion.

Apollo Weyusya

Objectives
•
To carry out continuous home visits (three times in a month) in each home for
every orphaned child.
•
To hold meetings with the parents and guardians of the orphaned children share
knowledge on how to take a good care of the orphans and all the requirements
given to the orphans which include things like books, uniform, shoes and others.
•
To write monthly reports based on the life of the orphaned children both at school
and home.
•
To allocate and register the orphaned children from their respective homes.
Activities carried out
•
Home visits were done for all the three months and each home containing the
orphaned child was visited three times in the month by the coordinator.
•
General meeting with the parents and guardians was held on 11/03/2011 as
the coordinator participation was involved which gave him room to talk to the
parents and guardians on the behave of the orphaned children being helped by
Be4all sponsors and friends based on what help is rendered by the sponsors to the
orphans.
•
Collecting of the information from both school and home was also done by the
coordinator himself.
•
Writing of the monthly reports every month in the three months was also done
and hence coming up with the general three months report for every child.
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Findings
•
The parents and guardians of the orphaned children need continuous
sensitization on how to handle and care for the orphans due to their level of
understanding because many are not educated.
•
The orphans are faced with the problem of limited food which is not enough more
badly during famine time that is to say from the month of January to July.
•
There are still a high number of orphans in the community who are being looked
at by the parents and guardians who are totally poor without enough help to
them.
•
During wet seasons, children are faced with the problem of malaria which some
times lead to irregular attendance of school.
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Challenges and Solutions
•
The continuous increasing prices of fuel has caused transport problems as it
affected the smooth running of the programs designed by the coordinator but he
tried on his possible ways as it also involved walking on foot to complete his work
in time. This was as result that the place he used to pay 2000sh to and flow is now
4000sh therefore remaining a challenge.
•
Laziness among the parents and guardians of the orphaned children has been
also a challenge in that some guardians and parents are slow in doing according
to the principles and regulations which were read to them during the time of
registration but the coordinator solved it by designing his free time to visit them
as he repeated the same principles to them and as per now they are promising to
do better.
Future plan
•
To carry out more continuous home visits with the aim of finding out the life
status of the orphaned children and care rendered by the parents and guardians.
•
To write more monthly reports based on the life of the orphans both at school and
home
•
To register more orphans if we get more sponsors who are willing to support other
orphans.
•
To conduct more meetings with the parents and guardians of the orphaned
children.
Recommendations
•
The be4 all sponsors and friends should look into the problem of famine which is
acting a serious obstacle to the living of the orphaned children through designing
a plan and finding ways on how to eliminate this blow for continuous attendance
of school among the orphaned children.
•
The board should also focus into the problem transport for effective and efficient
running of the coordinators’ designed duties.
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Conclusion
The coordinator appreciates the entire community of Be4all sponsors and friends for
their lovely help to the needy orphans, may god Benedict you abundantly. However,
the coordinator once again with much joy thanks all the board of governors of Be4all
for having owed him a three months contractor which ended in May but he is still
feeling free and comfortable with his job.

Thanks yours faithfully
NIEUWSBRIEF NUMMER 2
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APOLLO WEYUSYA (Coordinator).					
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ARDI Community Model School Report from May 23 to August 12
Second Term 2011
Vision: Equal and quality education for all
Strategy:
Continue with teachers training in holiday programmes, which has helped us to
set a wonderful foundation in the village, whereby 75% of the parents are already
realizing the difference with their children and appreciating the type of knowledge
we are implementing to their children and the more skills we get, the more we can
implement.
Catherine Lunyolo

What took place?
We started the term successfully and all the children returned to school. We also
received 6 new children from neighbouring schools. Simply because they want their
children to have quality education. We held a general parents meeting at school on
10-06-2011 where 28 parents attended the meeting. We also received visitors at our
school from different places. Especially Edith from the Netherlands who came and
supported us with some school materials. She also drew pictures on our classrooms.
She left a change which is very interesting. Hetty thank you for bringing visitors to our
school. It’s a sign of concern.
What did no go well?
Though parents tried very much to pay the school fees, economic change affected the
school very much. The prices have increased for some products up to 70%. I had a real
problem with the money because the money that I collected from the school fees was
not enough to buy food at a high price and pay teachers and other requirements like
firewood and soap. A lot of things were not reached because of lack of finance.
Results:
Generally Second term was a term of challenges as well as success. We received 6
new children at school and parents tried their very best to pay the school fees in time.
We managed to end the term without too much debts. The carpenter finished our
furniture: 2 desks and 2 chairs for 2 teachers, 20 chairs and 2 big tables for the nursery
classes, 6 shelves and 50 small chalkboards. I will not hesitate to say that if we continue
like this, our school will be a model school in Manafwa district. We want to give thanks
to our funders Be4all and all well-wishers. We give glory to God.
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Problems:
The problems we faced mostly is that most of the parents are still expecting free
education to be offered to their children as they do in government schools. Some
children stayed home because of school fees.
Teachers in Uganda demonstrated because of being underpaid in government schools
and the government has promised to increase on their salaries by third term.
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So I as a head teacher have the worry that we may miss teachers if we don’t increase
on their salaries. I have tried to explain to the parents why we started our school and
why they are paying some little school fees. Some of them have opened up to pay the
school fees, but the problem of the teachers stays. I am discussing the problem with
teachers and parents an I would like to request for your support to protect our school.
Lessons learned:
Unexpected rise of prices has sharpened me and reminded me to put down following
points:
To sustain extra budget on the school account.
Plan and think critically to withstand challenges.
Trusting in God.
Next major plans:
We are continuing with the teachers training during holidays. We shall be giving
progressing reports about the children during third term. We shall be buying exams
from processing centres. We will start third term on 5th of September and close in
December. We want to start with P2 class next year and we hope to separate baby from
middle class. We need to employ more teachers next year and constructing an extra
classroom and a school office.
Hoofdonderwijzeres Catherine
past de onderwijsmethode toe die
ze in haar opleiding heeft geleerd.

Prayer items:
We still have need of more children who can pay.
To see that our vision is not diverted.
Need to register our school.
Need to construct more classrooms.
Starting P2 and a separate Baby-class next year.
Guidance, advice and support.
Continuous staff support (motivation).
Gods grace on teachers, children and funders.
Gods protection.
Thanks,
Headteacher
Catherine Lunyolo
God bless you!
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Reisverslag
van Edith van Wanroij

Edith van Wanroij
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Daar ging ik dan, bepakt en bezakt, op naar Oeganda….
Ik vond het wel heel fijn dat ik die lange reis, met overstap, niet alleen hoefde te
maken. Want na een vakantie van 5 weken in Nederland ging Hetty met me mee. Terug
naar haar tweede thuis, Oeganda.
Toch wel lichtelijk gespannen stapten we op het vliegtuig. Hoe dichter we bij Cairo
kwamen, hoe spannender het werd…. We hadden echt nog maar heel weinig tijd
om over te stappen! Na een flinke sprint zaten we uiteindelijk uit te hijgen in het
vliegtuig… Yes, we hadden het gehaald!
Na vier en een half uur, waarin we heerlijk geslapen hebben, landden we dan eindelijk
in Oeganda.
Mijn kennismaking met Oeganda: Entebbe by night…..weinig te zien, maar wel een
heerlijk temperatuurtje.
Mijn eerste week in Oeganda was kort gezegd: heftig! Emotioneel gezien ging het echt
alle kanten op. Van de ene kant genoot ik van de prachtige omgeving, de heerlijke
temperatuur, de hartelijke mensen en natuurlijk van het samen reizen met Hetty. Maar
van de andere kant moest ik wel heel erg wennen aan de stroom die ineens uitviel (en
een halve dag weg bleef ), de wc’s die de halve tijd niet doorspoelden, het afval wat
overal gewoon op straat gegooid werd en niet het minst aan de armoede; kinderen
die ’s nachts op straat sliepen en ik die daar langs liep na een gezellig avondje in de
club…… Pfff wat een contrast, en wat voel je je dan rijk.
Na een paar dagen in Mukono en Mbale was het tijd om naar de village te gaan. Snel
nog even een aantal boodschappen gedaan, want we wilden natuurlijk niet met lege
handen aan komen. De weg naar de village was echt prachtig. Constant waren er
mensen te zien (daar heb ik me trouwens de hele vakantie over verbaasd; altijd, het
maakte niet uit waar en het maakte niet uit hoe laat, altijd zag je mensen op of naast
de weg, heel bijzonder). Al een jaar lang heb ik foto’s gezien van en verhalen gehoord
over de village. Onbewust maak je voor jezelf een hele voorstelling van hoe het er
dan uit zal zien…..nou niet dus, het was toch echt heel anders. Al kan ik niet precies
uitleggen hoe ik het dan verwacht had.
Een ontvangst zoals wij kregen had ik in ieder geval niet verwacht. Wauw, echt
iedereen kwam ons begroeten en knuffelen en handen schudden, ik voelde me zo
ontzettend welkom!
Ik vond het heel bijzonder om te zien waar Hetty het eerste half jaar in Oeganda
gewoond heeft en kennis te maken met haar Oegandese ‘familie’ en vrienden…. Wat
een lieve, warme mensen!
Hetty had van tevoren gevraagd of ik een muurschildering wilde maken op de school
en natuurlijk heb ik ja gezegd. Dus hadden we in Mbale al verf gekocht (gesponsord
door de ouders en kinderen van mijn school in Geldrop) en ben ik op de tweede dag
aan de slag gegaan. Dit was echt zo leuk om te doen! In de pauze kwamen de kinderen
en leerkrachten een kijkje nemen en ze waren hartstikke enthousiast en dankbaar,
wat het schilderen nog leuker maakte. En, al zeg ik het zelf, het eindresultaat is goed
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geslaagd. Wat erg leuk was om te zien, was dat een aantal kinderen aan het oefenen
waren met lezen van de namen van de dieren die ik geschilderd had. Ook de kinderen
die niet naar school konden omdat de school-fees niet betaald waren, hingen rond om
te zien wat ik aan het doen was en om Engelse woordjes te oefenen.
Na drie dagen in de village gingen we weer terug naar Mbale om onze reis voort te
zetten. Hoe warm het welkom was, zo warm was ook het afscheid. Natuurlijk werd me
gevraagd of ik nog eens terug kon komen, ook werd ons op het hart gedrukt lieve
groeten over te brengen aan de ouders en broer van Hetty, dus bij deze!
Ik vond het erg leuk om een kijkje te hebben genomen in de village en in de school,
om te horen van Hetty hoe goed de kinderen vooruit zijn gegaan, om de familie te
ontmoeten. Ik denk hier aan terug met een warm gevoel - al blijven het ontbreken
van elektriciteit en stromend water me ook echt bij…. Dat Hetty hier een half jaar
gewoond heeft…. Respect!.
In de tweede week raakte ik een beetje gewend aan Oeganda en heb ik echt genoten.
De safari in Merchinson was echt fantastisch, niet uit te leggen en op foto vast te
leggen hoe geweldig mooi het daar is, al heb ik het wel geprobeerd natuurlijk…. Ik
heb m’n batterij leeg geknipt.
Samen met Hetty ben ik nog in Jinja en in Kampala geweest. Ook daar hebben we een
fijne tijd gehad. En na ruim twee weken was het al weer tijd om terug te gaan. Heel
dubbel was dit, ik had best nog wel even langer willen blijven, al vond ik het ook wel
weer heel lekker om naar huis te gaan, naar m’n eigen badkamer met wc en lekker
warme douche. Wat ook heel dubbel was, was om alleen terug te gaan. Het liefste zou
ik mijn vriendinnetje Hetty weer mee naar Nederland hebben genomen, toch heb ik
ook gezien dat Hetty zich thuis voelt in Oeganda en daar haar dromen en idealen wil
waarmaken.
Nou ja, gelukkig komt Hetty geregeld naar Nederland en gelukkig hebben we skype….
Liefs,
Edith van Wanroij
1

Uitdelen van buitenspeelgoed
gesponsord door de Beneden
Beekloopschool uit Geldrop.

2

Warm welkom voor Edith,
vriendin van Hetty en creator
van de muurtekeningen.

1
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NIEUWS
Kunstmarkt
Hallo beste vrienden van Be4all.
We kregen vanuit Bukitongo het verzoek om een financiële bijdrage voor het bouwen
van een nieuw klaslokaal en een ruimte voor de leerkrachten en Be4all coördinator.
Het komend school jaar willen ze een peuterklas op starten en hebben ze dus een
lokaal nodig.
Om dit mogelijk te maken hebben we besloten om in Westerbeek een kunstmarkt te
organiseren. We hebben 12 kunstenaars bereid gevonden om te exposeren.
Elke kunstenaar stelt een kunstwerk ter
beschikking voor Be4all. Daarnaast heeft nog een
zestal kunstenaars uit Westerbeek en omgeving
een kunstwerk ter beschikking gesteld. De
kunstwerken worden middels een veiling en per
inschrijving aangeboden aan de bezoekers van de
kunstmarkt.
De kunstmarkt wordt gehouden op zondag
6 November van 12.00 tot 17.00 uur in het
gemeenschapshuis De Schans, Schoolstraat 1.
We nodigen iedereen uit om een kijkje te komen
nemen en een bod uit te brengen op een van de
kunstwerken.

Samen

Tot ziens in Westerbeek,
De Kunstmarkt Werkgroep.

1

Side by side

ARDI Community Modelschool
met de drie leslokalen ziet er
nu wel erg mooi uit!

2

De plek waar het vierde
leslokaal gaat komen.
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