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Lieve Be4all-sponsors, friends en iedereen die Be4all een warm hart toedraagt,
Met de kakelende kippen op de grond, het gekletter van potten en pannen, het
gezang van een van de kinderen en de warmte van de zon die mijn huisje verwarmt,
realiseer ik me dat het al weer bijna vijf jaar geleden is dat ik voor het eerst in
Bukitongo kwam. Vijf jaar! Die tijd is voorbij gevlogen. Ik herinner het me nog als de
dag van gisteren….
Doodmoe was ik. Ik had van de spanning namelijk twee nachten niet geslapen. Joseph
leidde me, in het pikkedonker, naar de woonkamer waar de hele familie op mij zat
te wachten. Het schijnsel van de petroleumlamp verlichtte hun gezichten. Grote
glimlachen verschenen op de gezichten en voor ik het wist had ik iedereen al de hand
geschud, maar geen idee meer wie wie was….. Voor mij stonden allemaal potten en
pannen met Ugandese gerechten waarvan ik voorheen nog nooit gehoord had, laat
staan geproefd. Na de lange reis was ik hongerig en het eten smaakte me prima. Ik
gaf te kennen aan Joseph dat ik graag mijn bed op wilde zoeken. Een van de kinderen
bracht me naar mijn kamertje, overal om me heen was het donker…heel donker…
Eenmaal in mijn bed dacht ik: waar ben ik aan begonnen? Maar morgen is vast alles
anders…..
En dat bleek zo te zijn. Al snel had ik mijn draai gevonden bij de familie, in het dorp
en bij het project. Samen met Catherine, Apollo en Joseph praatte ik uren over het
onderwijs in Uganda en hun plan om het anders te doen. Langzaam aan gingen we
plannen schrijven, ouders uitnodigen, boeken kopen, zorgen voor een klaslokaal dat
leefbaar was…. ARDI Community Model School kreeg langzaam steeds meer vorm. Zo
werd ook Be4all geboren. In oktober 2015 al weer vijf jaar oud!
Nu hebben we net het vijftigste sponsorkind mogen verwelkomen, dragen heel veel
mensen onze stichting een warm hart toe door middel van giften maar ook hun inzet
tijdens activiteiten, en bouwt de gemeenschap van Bukitongo gestaag verder aan het
uitvoeren van hun droom: een basisschool met goed en betaalbaar onderwijs.
In Bukitongo gaat het goed. Het achtste klaslokaal wordt deze maand gebouwd en in
februari starten de kinderen weer met een nieuw schooljaar.
Via deze nieuwsbrief willen wij, het bestuur van Be4all, maar natuurlijk ook alle
kinderen, ouders, teamleden en het bestuur van ARDI Community Model School,
iedereen die zich in 2014 weer belangeloos heeft ingezet voor Be4all en ARDI
Community Model School hartelijk bedanken.
Dank jullie wel voor al jullie acties, giften, inzet, lieve woorden en gebaren!
Vanuit een zonnig Bukitongo wens ik jullie allemaal heel fijne kerstdagen en een heel
gelukkig, liefdevol en warm 2015 toe!
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Even voorstellen...

Onze nieuwe
sponsorkinderen

BESS NABILABI

Ik ben geboren op 14 Juli 2007
De naam van mijn vader is Charles Wasike
De naam van mijn moeder is Sylvia Khawoya
Mijn voogd heet Betty Khayintsa
Mijn dorp heet Bukhomeli in de regio Bumwoni
Ik heb vier broers en zussen. Zij heten:
Godwin Shayiti, Peter Wasike, Harriet Khayintsa, Joel
Wamakhanya
Dit is het levensverhaal van Bess Nabilabi
Bess Nabilabi is halfwees. Dit jaar, in januari 2014, stierf haar vader aan de gevolgen
van zware hoest en malaria. Vijf kinderen bleven achter bij hun moeder. Bess werd
door haar grootmoeder opgevangen, bij wie ze momenteel ook woont. Zij leven
van de kleine opbrengst van grootmoeders tuin. Het beetje dat niet voor eigen
consumptie nodig is, wordt verkocht en van de opbrengst kan kleding worden
gekocht. En medicijnen.
Toen de coördinator van Be4all het levensverhaal van dit meisje hoorde, zorgde hij
ervoor dat ook Bess in aanmerking kon komen voor het sponsor programma.
Bess gaat naar de Ardi Community Model School.

Ik ben geboren op 19 juni 2009
De naam van mijn vader is Watenga Martin
De naam van mijn moeder is Sarah Khayinza
Mijn dorp heet Nabunulu in de regio Bumwoni
Ik heb twee zussen. Zij heten:
Tessia Nabilabi en Patience Mukite
BRENDA NALOBI
Dit is het levensverhaal van Brenda Nalobi
Brenda’s vader overleed in 2001, aan welke ziekte hij overleed, wist men niet. Later
werd ontdekt dat hij door hekserij is gestorven. Hij liet een dochtertje achter. Na korte
tijd trouwde Brenda’s moeder met Weswa James, die al twee kinderen had.
Samen zorgen zij voor het gezin. Zij hebben moeite om de eindjes aan elkaar te
knopen. Van de opbrengst van hun kleine stukje land, kunnen Weswa James en Sarah
hun kinderen wat te eten geven, maar geld voor andere zaken ontbreekt. Reden
waarom Brenda in aanmerking komt voor het Be4all sponsor programma.
Brenda gaat naar de Ardi Community Model School.
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Ik ben geboren op 28 december 2006
De naam van mijn vader is Peter Kwasibu
De naam van mijn moeder is Wayirimu
De naam van mijn voogd is Mery Nalyaka
Mijn dorp heet Bulyuli A in de regio Bumwoni
Ik heb een zus. Zij heet:
Asia Namwenya

BRIAN KUNDU

Dit is het levensverhaal van Brian Kundu
Brian is een halfwees. Zijn moeder overleed in 2008 en kort daarna, toen Brian nog
maar twee was, liet zijn vader hem achter bij zijn grootmoeder. Vader verdween en liet
zich niet meer zien. Brian woont sindsdien bij zijn voogd. Nooit kwam er een teken van
leven van zijn vader. De voogd verdient een klein beetje bij door op te passen. Er zijn
nog drie andere kinderen waar zij voor zorgt.
Op grond van zijn persoonlijke situatie komt Brian in aanmerking voor het Be4all
sponsor programma.
Brian gaat naar de Ardi Community Model School.

Ik ben geboren op 7 december 2008
De naam van mijn vader is Dison Wabwire
De naam van mijn moeder is Chatherine Namutosi
Mijn voogd heet Janefa Nandutu
Mijn dorp heet Bulyuli A in de regio Bumwoni

SAM WATEYA

Dit is het levensverhaal van Sam Wateya
De moeder van Sam overleed in 2013 als gevolg van pijn op de borst en hevige
hoofdpijn. Zij werd eerst naar de dichtstbijzijnde kliniek gebracht, maar later
overgeplaatst naar het Magale ziekenhuis. Ondanks haar slechte gezondheid bleef ze
vechten voor haar leven, totdat de artsen haar vertelden dat ze niet meer beter kon
worden.
Sam, haar enige kind, werd opgevangen door zijn grootmoeder. Zij probeert in het
onderhoud te voorzien door de opbrengsten uit haar kleine tuintje. Voor andere
dingen is geen geld.
Sam gaat naar de kleuterafdeling van de Ardi Community Model School.
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Ik ben geboren op 18 september 2002
De naam van mijn vader is Badiru Kiwume
De naam van mijn moeder is Zaina Nafula
Mijn dorp heet Bukeemo in de regio Lwakhakha
Ik heb vijf broers en zussen. Zij heten:
Nishari Wakware, Zaamata Dommy, Mera Hafusa, Ummi
Zita, Shani Adong.

SHUFURI WATUWA

Dit is het levensverhaal van Shufuri Watuwa
In 2010 overleed de vader van Shufuri aan de gevolgen van HIV/Aids. Zes kinderen
bleven achter bij hun moeder. Het oudste kind uit het gezin ging tot en met de
zevende klas naar school, maar kon die niet afmaken door gebrek aan ondersteuning
van de moeder. De moeder probeert in het onderhoud van de kinderen te voorzien
door te gokken en te smokkelen, waardoor de kinderen, die weliswaar naar school
gaan, aandacht te kort komen.
Deze situatie maakt dat Shufuri in aanmerking komt voor het Be4all sponsor
programma.
Shufuri gaat naar de Ardi Community Model School.

Kerstlichtjeswandeling

Kerstlichtjeswandeling Vredepeel op 21 december.

Vredepeel

Op zondag 21 december was de sfeervolle Kerstlichtjeswandeling in Vredepeel.
Er werd gestart op het kerkplein, waarbij eerst een bezoek gebracht kon worden aan
de kerk waar iedere deelnemer een kerstwens kon achterlaten.
Na een kijkje in de Kerststal bij de sfeervolle kerstklanken van het kerkorgel kon
begonnen worden aan de wandeling.
De bospaden waren gehuld in kaarslicht en er werden kerstliederen ten gehore
gebracht. De herders wezen de deelnemers de weg en was een ontmoeting met de
drie wijzen, en natuurlijk kon een bezoek gebracht worden aan Maria, Jozef en het
kindje Jezus in de stal. De vele kaarsjes langs de paden geleidden de wandelaars weer
terug naar het kerkplein.
In het gemeenschapshuis De Kleine Loef stond er voor iedere deelnemer een kop
chocolademelk, koffie, thee of glühwein met een lekkere wafel klaar.
Er kon gestart worden tussen 18.00 en 18.30 uur.
De tocht duurde ongeveer een uur.
De organisatie was in handen van Kreaclub “Uit de Knutseldoos” onder auspiciën
van Stichting Dorpsraad Vredepeel.
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Kerstlichtjeswandeling
Vredepeel

Enkele weken geleden belde Kyra ons op met de vraag of Be4all met een kraampje
op de kerstlichtjeswandeling in Vredepeel wilde staan, en of we een idee hadden om
spullen te maken om daar te verkopen. Dat leek ons een prima idee.
Er is geknipt en gehaakt en we hebben heel mooie telefoonhoesjes gemaakt.
Verder hebben we heel mooie kettingen, armbanden en tassen uit Uganda verkocht.
De kerstlichtjeswandeling was ondanks het mindermooie weer een succes..

Pauze!
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De school groeit!

Overzicht van de school
december 2014

De tekening hieronder geeft een indruk van de huidige situatie in Bukitongo.
De gebouwen met grijze daken zijn de leslokalen, lerarenkamer en kantoor,
toiletgebouwtjes en slaapzaal en overblijfruimte, zoals die nu al - dank zij uw
ondersteuning! - mede door Be4all gerealiseerd zijn.
De nieuwe leslokalen met rode daken hopen we binnenkort te kunnen realiseren.
Bij de bouw van de gebouwen met lichtgroene daken (community house en
naaiatelier) was Be4all niet betrokken.
Een geweldig resultaat!

Onze website is vernieuwd!
Heeft u al een kijkje genomen?

www.be4all.nl
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Worstenbroodjesactie

EEN WAAR SUCCES!
Na de presentatie van Be4all op 10 december zijn de kinderen van basisschool
De Zonnewijzer op pad geggaan voor de verkoop van worstenbroodjes.
De kinderen hebben maar liefst 1200 worstenbroodjes = 300 zakjes verkocht!
Onze grote dank gaat uit naar alle kinderen, ouders en het team van basisschool
De Zonnewijzer, die zich ingezet hebben voor de Actie Worstenbrood van Be4all.
Mede dankzij jullie hulp kunnen ze nu in Bukitongo zaai- en plantgoed en
tuingereedschap aanschaffen.
Dank aan alle mensen
voor hun steun aan Be4all,
en aan de kopers van de
worstenbroodjes.
Dat ze jullie heerlijk mogen smaken!
Wanyala nabi = Heel erg bedankt!

Volledige aandacht bij de
presentatie op basisschool
De Zonnewijzer

In alle vroegte werden de
worstenbroodjes door bakker
Degen op school gebracht
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Elzendaalcollege

Dit jaar zijn wij als stichting Be4all weer uitgenodigd voor de goede-doelenmarkt van
het Elzendaalcollege in Boxmeer.
Net als vorig jaar gaan de jongens en meisjes van een klas geld ophalen voor het
goede doel dat aan hun klas is toe gewezen .
Van het opgehaalde bedrag van vorig jaar heeft Be4all schoolmeubels voor klas 7
kunnen laten maken.
Op maandag 1 december mocht Be4all een presentatie geven aan klas 1Ma.
Er werden vele goede vragen gesteld en er werd met volle aandacht geluisterd.
Nu gaat klas 1Ma met de kerstmarkt op school extra spullen verkopen voor Be4all, en
daarnaast gaan de leerlingen activiteiten organiseren om Be4all op 1 april 2015 op de
goede-doelenmarkt te presenteren.
Nu wordt in Bukitongo in Uganda begonnen met de bouw van het achtste klaslokaal,
en het zou fijn zijn wanneer daar ook meubels voor gemaakt kunnen worden.
Om door de Ugandese timmermannen schoolmeubels voor klaslokaal 8 te laten
maken is er een bedrag nodig van ongeveer € 500,00.
Jongens en meisjes, heel veel succes.

OSSA is 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. Mede dankzij de bijdrage van OSSA hebben wij als Be4all in Bukitongo
een heel mooie school kunnen bouwen, waar goed onderwijs wordt gegeven.
Goed onderwijs, om de cirkel van armoede te doorbreken.

OSSA

Wij zijn dan ook erg blij dat we in 2014 wederom
een mooi bedrag van OSSA toegezegd hebben
gekregen, waarvan we het zevende klaslokaal
hebben gebouwd.
Hartelijk dank daarvoor!
NIEUWSBRIEF NUMMER 11
Pagina 8

Stichting BE4ALL

IBAN: NL50RABO0158158431

www.be4all.nl

KVK Brabant 51183943

be

all

Education is the foundation for development

Kerstmarkt Holthees
Deze zomer vroeg Ceren aan Truus, of zij bij haar op school ook zou willen vertellen
over Be4all, de stichting van haar nicht Hetty.
Op 8 december was het zover: Truus heeft in ieder klas verteld over Be4all.
De kinderen waren zo enthousiast dat
ze samen met de leerkrachten heel veel
dingen hebben gemaakt om te kunnen
verkopen op de kerstmarkt van 18
december.
Begin januari 2015 wordt het bedrag aan
Be4all overhandigd.
Ceren, nichtje van Hetty

Geweldig, bedankt allemaal!

Foto’s van de kerstmarkt in
Holthees
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Alle kinderen hebben enorm genoten van
het gesponsorde kerstmaal!
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Kerstmaal Bukitongo

Wij wensen alle sponsors, friends, vrijwilligers, en iedereen
die zich inzet voor en zich betrokken voelt bij Be4all
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