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Lieve Be4all-sponsors, friends en iedereen die Be4all een warm hart toedraagt,
Daar zit ik dan…weer terug in Uganda, het land waar ik in 2010 mijn hart aan verloor.
Het blijft als een soort van eerste liefde, de liefde die je van je voeten blaast en zo
intens is dat je nooit meer zo verliefd zal worden als die allereerste keer.
Dat is wat Uganda met mij doet. Het prachtige groene land, vol met bananenbomen,
met reclame beschilderde huisjes, de geur van houtskool en vooral de eeuwige
glimlach. Ik weet dat Uganda de laatste tijd in Nederland negatief in het nieuws is
geweest, en ja, dat zijn echt ook onderwerpen die mij tegen de borst stuiten. Maar ik
ken Uganda zo anders.
Elke keer weer als ik vanuit Kampala in een matatu (klein busje) naar Bukitongo
vertrek, verschijnt er een glimlach op mijn gezicht. Ik weet dat op het moment dat ik
de heuvel over ben, vlak voor de plek waar de school staat, er een kriebel van onder uit
mijn buik op komt. Ik ben er weer!!
Dan zie ik vanuit mijn linkerooghoek de school opdoemen als een prachtig groot
gebouw tussen alle lemen huisjes aan de kant van de weg. Ik stap uit…. de deur van
de matatu gaat open en de kinderen komen op me afgevlogen. Dikke knuffels krijg ik,
mijn tas wordt overgenomen en lieve woorden gezegd…. Ik ben weer thuis.
Dat is Uganda voor mij. Dat is Bukitongo voor mij. Mijn tweede thuis. En volgende
week mag ik weer. Maandag vertrek ik naar Bukitongo om samen met Catherine,
Joseph en Apollo te kijken hoe de school er nu voor staat, de nieuwe lokalen te
bekijken, de groeiende planten op het land te beoordelen en vooral ook om over
de kwaliteit van het onderwijs te praten. Want ook ik leer iedere keer weer bij.
Nieuwe inzichten in het Ugandese onderwijssysteem maar ook nieuwe inzichten
in het duurzaam maken van ons project. Want een ding dat voorop staat, is dat wij,
het bestuur in Nederland, Joseph, Catherine , Apollo en ik, ARDI Community Model
School wil laten ontwikkelen tot een school waar kinderen toegang hebben tot goed
onderwijs, maar op langere termijn natuurlijk ook toegang blijven houden tot goed
onderwijs, zónder de financiële afhankelijkheid van Nederland. Nog steeds ben ik
elke dag blij dat ik deel mag uitmaken van dit proces en moet ik eerlijk zeggen, ben
ik ook wel weer heel blij dat ik nu relatief dichtbij zit, zodat we makkelijker kunnen
overleggen.
Kortom, ik heb er zin in! Ik ga genieten van “mijn” prachtige stukje Uganda, de school
en de mensen in Bukitongo.
En voor jullie… geniet van het heerlijke lentezonnetje, de terrasjes, de fluitende
vogeltjes, de eerste ijsjes en vooral ook van deze nieuwsbrief, vol mooie verhalen en
prachtige foto’s.
Ook wil ik nog graag mijn dank uitspreken voor alle geweldige acties die de afgelopen
maanden hebben plaatsgevonden. Wat is er hard gewerkt en wat hebben we weer een
fantastisch bedrag voor Be4all opgehaald. Super bedankt allemaal!!
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En last but not least…. ```Edith, super bedankt voor je inzet
binnen het bestuur van Be4all. We zijn blij met wat je allemaal
voor Be4all hebt gedaan en dat je in de toekomst nog aan
de zijlijn mee wilt blijven denken. Wanyala nabi (=bedankt),
namens het bestuur in Nederland en Uganda en natuurlijk
alle kinderen van ARDI Community Model school!!
Vanuit een zonnig Uganda,
Warme groet
Hetty
Zomaar mooie foto’s
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Reisverslag

Bezoek Truus en Theo aan ARDI School
Na een goede vlucht en een heel fijn weerzien met Hetty vertrokken we vanuit Jinja
naar Bukitongo, het dorpje waar de ARDI-school staat. Het had veel geregend en
de weg was slecht, maar bij aankomst viel ons een onthaal met zang, handgeklap
en warme omhelzingen ten deel. Bananenbladeren lagen op de grond als een rode
loper en hierover liepen wij onder luid geklap en gezang naar het huis van Joseph, de
directeur van ARDI community model school. Zijn vrouw mama Bob had een heerlijke
Ugandese lunch bereid.

Meeting met Joseph, Catherine,
Apollo, Hetty en Truus

Visite aan sponsorkind Simon en
zijn familie

Titus is heel blij met de foto van
zijn sponsors
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Samen met Catherine (hoofdonderwijzer)en Apollo (coördinator van Be4all) zijn we
bij een aantal sponsorkinderen op visite geweest. We waren erg geraakt door de
verhalen die Catherine en Apollo vertelden over de gezinnen. Zo had een echtpaar
drie kinderen verloren en in hun tuin begraven. Ze waren zo dankbaar dat hun
dochtertje (een albino-meisje) door de sponsoring naar de ARDI school kon. Bij een
ander gezin waren de tien broertjes en zusjes alleen thuis terwijl moeder naar het
ziekenhuis was om haar aan malaria gestorven kindje op te halen en te begraven. Wat
had ik diepe bewondering voor Apollo onze coördinator. Maandelijks bezoekt hij de
40 gezinnen lopend. En wanneer bij Be4all een nieuwe sponsorouder zich aanmeldt,
gaat hij op pad naar een gezin waar een half wees of weeskind woont. Van een
sponsorouder hadden we een foto van het Nederlandse gezin mee gekregen om aan
hun sponsorkind te geven. De jongen was zo blij met het zien van de foto. Zijn moeder
en hij zijn ontzettend dankbaar dat hij dankzij deze sponsorouders naar school kan.
Ook zijn we uiteraard in de school gaan kijken. Ik kon niet wachten om met eigen ogen
te zien hoe de school eruit zag. En wauw…! Wat is de school mooi en groot geworden.
Jammer genoeg hadden de kinderen grote vakantie. Alle klassen zagen er goed uit
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en we hebben gezien dat er voldoende lesmateriaal, meubels en boeken waren. We
hebben een aantal kinderen geïnterviewd en het was geweldig om te horen hoe goed
hun Engels al is. Ook hadden we een bijeekomst met het schoolteam. Ze spraken
hun grote dankbaarheid uit voor alle steun die de school van mensen uit Nederland
ontvangt.
Overzicht van de school
december 2013

Kijkje in de klas met leerkracht
Christine

Warm weerzien

In 2010 was het een droom van het schoolteam en Hetty die nu werkelijkheid
is geworden. Wat een groei: er gaan nu 135 kinderen naar school waarvan 40
sponsorkinderen, ze krijgen allen les van goed opgeleide Ugandese leerkrachten en
alle lokalen en het meubilair worden gemaakt door de plaatselijke bouwvakkers.
Door Hetty en mij is het kasboek gecontroleerd, wat heel goed was bijgehouden. We
konden het schoolteam vertellen dat ze een stuk grond kunnen gaan kopen voor de
aanleg van de groententuin. Hierdoor kunnen de kinderen tussen de middag een
gezonde maaltijd uit eigen tuin krijgen (duurzaamheid). Daarnaast kunnen ze nog
twee leslokalen erbij bouwen incl. meubilair en lesmateriaal!
Na afscheid genomen te hebben,wat heel lastig was, aanvaarden we onze terugreis.
Apollo ging met ons mee om in Mbale een fiets in ontvangst te nemen om zo tijd en
lichamelijke inspanning te sparen.
Het was fantastisch om te zien hoe de school, de kinderen en het team zich
ontwikkelen, mede dankzij de steun van velen aan Be4all!
Truus Beckers
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Kerstlichtjes wandeling
Het is al even geleden, maar op 22 december 2013 hebben Kyra Janssen (leerling van
basisschool De Zonnewijzer) en Lisa, beiden woonachtig in de Vredepeel, voor Be4all
het mooie bedrag van € 88,61 opgehaald.
Kyra, Lisa en de organisatie van de kerstlichtjeswandeling Vredepeel,
heel hartelijk bedankt!
Bestuur Be4all
Overzicht kraam bij de
kerstlichtjeswandeling
Kyra en Lisa in de kraam met
zelfgemaakte spullen te koop
Kyra overhandigt het mooie
bedrag aan de penningmeester
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Vastenactie van de MOV groep Vierlingsbeek/Maashees
De jaarlijkse vastenactie in Maashees (Gilde, Vrouwenorganisatie, Fanfare en
Beheercommissie van de kerk) heeft maar liefst € 789,00 opgebracht!
In Vierlingsbeek is de, bijna traditionele, Vastenmaaltijd gehouden. Er zijn spulletjes
verkocht uit Oeganda en verschillende giften ontvangen; goed voor € 662,00.
Dankzij de Firma Verbeeten (Plus-supermarkten), Gerard en Marielle Timmermans
(u weet wel... de Boerderijwinkel) en Jan Nillisen is, na aftrek van alle kosten, in totaal
€1400,00 beschikbaar gekomen voor Be4all.
De kinderen, ouders en leerkrachten in Bukitongo zijn hier super blij mee. Van
het opgehaalde bedrag kunnen de Oegandese metselaars en timmermannen
een klaslokaal bouwen. Ook kan het klaslokaal ingericht worden met de door een
Oegandese timmerman gemaakte schoolbanken.
Ook kan er dankzij een nieuwe sponsor weer een weeskind naar school.
De MOVgroep (Missie, Ontwikkeling en Vrede) Vierlingsbeek en Maashees en Stichting
Be4all bedanken iedereen die op enigerlei wijze heeft bijgedragen aan dit prachtige
resultaat!

Foto’s van de vastenmaaltijd
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Foto’s van M.O.V. Vastenactie
Vierlingsbeek

OSSA
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Ontwikkelings-Samenwerking Sint-Anthonis heeft een doorstart!
OSSA, ooit door de gemeente Sint Anthonis opgericht om mensen uit de gemeente
Sint Anthonis die aan projecten in ontwikkelingslanden werken een financiële steun in
de rug te geven.
Door bezuinigingen binnen de gemeente zou dit mooie gebaar - per inwoners € 0,50
per jaar bijdragen aan OSSA - echter wegvallen.
2013 zou voor OSSA het laatste jaar zijn dat ze bestonden.
De doorstart is vooral te danken aan Samen Welzijn, zij hebben het gerealiseerd dat
OSSA kan voort bestaan
Hierbij spreken wij, bestuur van Be4all, onze grote dank uit aan de mensen die dit
mogelijk hebben gemaakt.
Mede dankzij de bijdrage van OSSA hebben wij in Bukitongo een heel mooie school
kunnen bouwen, waar goed onderwijs wordt gegeven.
Goed onderwijs, om de cirkel van armoe te doorbreken.
Wij zijn dan ook erg blij dat we voor 2014 wederom een mooi bedrag van OSSA
toegezegd hebben gekregen, zodat verdere uitbreiding aan de school door kan gaan.
Allen hartelijk dank.
Bestuur Be4all
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ELZENDAALCOLLEGE

BRUGKLAS 1A-b van het ELZENDAALCOLLEGE ORGANISEERDE GOEDE-DOELENMARKT
Op woensdagavond 2 april organiseerde het Elzendaalcollege een goede-doelenmarkt. Tijdens deze avond presenteerden de brugklassen dertien lokale goede doelen
die zich inzetten voor projecten in het Land van Cuijk of in ontwikkelingslanden.
Elke brugklas vertegenwoordigde een goed doel. De leerlingen van brugklas 1
A-b hadden hard gewerkt om de Stichting Be4all zo goed en zo mooi mogelijk
te kunnen presenteren. De goede-doelenmarkt is een van de projecten uit
het onderwijsprogramma van het Elzendaal college rondom het thema
wereldburgerschap. Elke bezoeker kon tegen betaling van een euro zijn stem op drie
verschillende klassen/goede doelen uitbrengen. Elk goed doel won gegarandeerd
een bedrag van € 500. Daarnaast wonnen de drie klassen met de meeste stemmen
respectievelijk nog € 500, € 300 en € 200 voor het doel dat zij vertegenwoordigen.
De leerlingen hadden een mooie PowerPoint presentatie gemaakt waar het publiek
aandachtig naar luisterde. Helaas kreeg Be4all niet voldoende stemmen om de
hoofdprijs te winnen, maar het mooie bedrag van € 500,00 gaat goed besteed worden
in Bukitongo.
Het Elzendaalcollege sponsort ook 2 weeskinderen en we hebben met de verkoop
van Oegandese spullen die avond nog een bedrag van € 28,06 opgehaald.
Meiden / jongens en leerkrachten van 1A-b, heel hartelijk dank voor jullie inzet voor
Be4all.
Kijk voor meer informatie over de goede-doelenmarkt en andere projecten van
World Citizens op www.elzendaalcollege.nl

Goede-doelenmarkt op het
Elzendaalcollege
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Een kijkje in de financiën…..
Inkomsten
Januari 2013 tot en met december 2013
Uitgaven
Januari 2013 tot en met december 2013
School:
bouw leslokaal 5 en bouw 2 latrines
schoolmeubilair
lesmateriaal
Sponsorkinderen:
schoenen, uniformen, sokken,
schoolbijdragen, remedialteaching, schoolmateriaal
eten/overblijfkosten voor boarding kinderen
renoveren van de boardingroom
Team:
vergoeding coördinator Apollo
vergoeding en bijscholingskosten leerkrachten

€

13.729,75

€

10.800,00

€
€
€

2.900,00
450,00
800,00

€
€
€
€

400,00
2.015,00
450,00
975,00

€
€

950,00
1.860,00

Financiëel jaarverslag 2013
Na een kascontrole is het financieel jaarverslag 2013 vastgesteld.
Mocht u interesse hebben, dan is het mogelijk dit verslag in te zien bij onze
penningmeester Truus Beckers.

In de huiskamer van Joseph
werden we hartelijk ontvangen
Het huis waar Peache met 9
broertjes en zusjes woont

Apollo krijgt van Be4all een fiets
om de weeskinderen thuis te
bezoeken
Weg in Bukitongo
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Agenda

EEN BOEK VOOR EEN BOEK
Op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei, staat Be4all met haar stand
“EEN BOEK VOOR EEN BOEK in Uganda”
van 11.00 uur tot 17.00 uur
op de ASPERGE-markt in Arcen in Limburg.
U kunt hier info over Be4all krijgen.
Wij verkopen tweedehands leesboeken voor kinderen en volwassenen
Er zijn mooie spulletjes uit Uganda te koop.
De gehele opbrengst komt ten goede aan Be4all.
Kom gezellig naar de markt in Arcen (150 kramen)!
Op 6 augustus staan wij met dezelfde spullen
van 14.00 uur tot 21.00 uur
op de SFEER-markt in Arcen in Limburg (150 kramen).
Dus kom gezellig naar de markt!
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