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Education is the foundation for development

Lieve Be4all-sponsors, friends
en iedereen die Be4all een warm hart toedraagt,
NIEUWSBRIEF NUMMER 14
augustus 2016

Inhoud:
Hetty
Catherine
OSSA
Bouwen en leren
Elzendaal
en natuurlijk...

Foto’s!

Loslaten... waarschijnlijk een van de moeilijkste en tegelijk een van de mooiste dingen
om te mogen doen. Het is moeilijk, omdat je niet weet wat je te wachten staat, en je
wel weet wat je hebt. Wat is het prachtig omdat, waar je zo lang van gehouden hebt,
waar je alles voorgedaan hebt, klaar is om zelf de wijde wereld in te gaan.
Als Be4all zijn we dit proces ingegaan. In december van dit jaar zullen we starten met
de laatste bouw. Al vanaf het begin hebben we als doel gehad om ARDI Community
Model School te begeleiden en financieel te ondersteunen totdat we Primary 7
neergezet hebben. We hebben samen met Joseph en Catherine in de afgelopen zes
jaar veel voor elkaar gebokst, neergezet en geleerd. Mooie stappen samen gemaakt,
vaak van heel dichtbij, en met name de laatste jaren een beetje meer op afstand, want
het moment van loslaten komt steeds dichterbij. Natuurlijk laten we nooit helemaal
los. We zijn in hart en ziel met elkaar verbonden, een band voor het leven. Maar wel
zullen we als Be4all ons financieel langzaam terugtrekken uit ARDI Community Model
School. Langzaamaan gaat de school steeds meer op eigen benen staan en blijven wij
aan de zijlijn genieten van de prestaties van onze leerkrachten en kinderen.
Natuurlijk blijven wij de begeleiding van de sponsorkinderen nog op ons nemen, en
worden deze kinderen door ons begeleid tot ze ARDI gaan verlaten. Het is prachtig
om te zien dat een paar van onze eerste sponsorkinderen toe gaan werken naar hun
PLE-exams, de Ugandese CITO-toets. De kinderen zijn nu in Primary 6 al heel druk
bezig met de voorbereiding voor de examens die pas volgend schooljaar zullen
plaatsvinden.
In juni had ik het voorrecht om weer even een blik te werpen bij ‘mijn’ kinderen in de
klas. Wat zijn ze al groot... 6 jaren vliegen voorbij. Het worden al echte dames en heren,
zo ook mijn sponsorkind Shammy. Ze scheelt nog maar een “kop” met mij. Ze spreekt
geweldig Engels en kan inmiddels heel goed duidelijk maken wat ze wil en wat ze kan.
Laatst heeft ze voor ARDI meegedaan aan een debat over klimaatverandering voor
scholen in Mbale.... Trots ben ik op haar! Heel trots! En net zoals mijn kleine meisje
groot wordt, wordt ook ARDI Community Model School groot. En net zoals ik straks
Shammy de wijde wereld in zie gaan en haar eigen keuzes zie maken, geldt dat ook
voor ARDI Community Model School. En ik weet dat dat kan! Ik heb er vertrouwen in
dat het lukt. Natuurlijk blijven wij, als Be4all, aan de zijlijn staan om aan te moedigen,
advies te geven en te ondersteunen.
Ik ben en blijf trots op de staf van ARDI Community Model School, op het bestuur
van Be4all en op alle mensen die op welke manier dan ook bijgedragen hebben aan
het laten groeien van ARDI Community Model School. Wat we ooit in 2010 voor ogen
hadden is gelukt.... hij staat er, een betaalbare, kwalitatief goede school voor kinderen
in en om Bukitongo. Nogmaals dank!!
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Catherine heeft het
certificaat voor leerkracht
onderbouw behaald

OSSA !
Van OSSA (Ontwikkelings Samenwerking SintAnthonis) mochten we het mooie bedrag van
€1500,00 ontvangen voor de verdere uitbreiding
van de school. Onze grote dank hiervoor aan alle
inwoners van de gemeente Sint Anthonis.
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Boarding rooms voor de meisjes
en de jongens, op de achtergrond
het leslokaal van Primary 6

Bouw boarding rooms voor de
jongens
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De boardingroom van de jongens

Dit is het oude toiletgebouw
dat afgebroken wordt; op deze
plaats komt het laatst te bouwen
klaslokaal voor Primary 7.

Het nieuwe toiletgebouw voor de
jongens is al klaar.
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Uitgraven van het leslokaal van
Primary 6.

Lokaal primary 6 is klaar.

Overzicht van de ARDI school

Extra lessen in de vakantie voor
Primary 6

De groententuin voor de school
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Elzendaal
Op 6 april j.l. vond op de school “ Het Elzendaalcollege” te Boxmeer wederom de
Goede Doelen Markt plaats.
Aan de Goede Doelen Markt ging eerder dit jaar een sponsorloop vooraf.
De sponsorloop, bussen omver gooien en verkoop van Ugandeese artikelen op de
Goede Doelen Markt leverde het mooie bedrag op van € 298,45.
Dank jullie wel, jongens en meiden van klas 1HC, die zich fantastisch in gezet hebben
voor Be4all.
Maar zeker niet op de laatste plaats dank aan de organisatie van de Goede Doelen
Markt en aan Lizzy, de mentor van klas 1 HC.
Het was weer erg mooi om bij jullie op school te zijn en te zien hoe de jongens en
meiden fanatiek meededen!
De voorbereiding voor de Goede
Doelen Markt door klas 1 HC.

Het maken van een bal zoals ze
ook in Uganda een bal maken

De gemaakte PowerPoint
presentatie
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