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Lieve Be4all-sponsors, friends en alle mensen die Be4all een warm hart toedragen,
Zomer in Nederland!! Dat betekent ijsjes eten, jas aan/jas uit, terrasjes pakken, de
BBQ aansteken, lange zwoele avonden of korte koude.... maar ook vakantie! Aan zo’n
vakantie gaat een heel jaar hard werken vooraf voor de Nederlandse kinderen en hun
leerkrachten. Maar dan is het zo ver... de afronding van een schooljaar! En daar hoort
een rapport bij. Een rapport dat geshowd wordt aan opa, oma, ooms, tantes... een
resultaat om trots op te zijn.
Maar niet alleen leerlingen kijken naar de resultaten van het afgelopen schooljaar.
Ook de leerkrachten, de intern begeleider en de directeur blikken terug en evalueren
de gang van zaken. De toetsresultaten worden bekeken, de lastige leerlingen en/of
de lastige ouders worden besproken, de klassen opgeruimd en schoongemaakt en
daarna volgt dan toch echt de welverdiende borrel die de vakantie inluidt.
En eigenlijk gaat het er in ARDI Community Model School bijna hetzelfde aan toe. Ook
de leerlingen van ARDI Community Model School ontvangen een rapport. Iedere keer
als een termijn wordt afgesloten. Ook zij zijn trots op de resultaten en ook bij ARDI
komen de ouders op rapportgesprek.
Catherine, de directrice, blikt samen met haar leerkrachten terug op het schooljaar,
evalueert de afgelopen termijn, de problemen met de ouders worden besproken, de
klassen schoongemaakt en in plaats van een welverdiende borrel wordt er afgesloten
met een soda en een gebed.
Om jullie een goed beeld te geven over de afsluiting van een termijn in Bukitongo
vinden jullie verder op in de nieuwsbrief uitleg over de rapporten van de leerlingen
van ARDI Community Model School en de evaluatie van Catherine en haar team over
de eerste termijn van dit schooljaar, dat startte in januari.
Ook voor mij zit het schooljaar er op en er staat al weer een nieuwe uitdaging voor
de deur. Ik zal het komende jaar aan de slag gaan als teacher-trainer in Tanzania. Dat
betekent ook weer dichtbij Uganda en dus de mogelijkheid om ARDI Community
Model School weer te bezoeken. Het bestuur in Nederland gaat gewoon verder met
het goede werk dat ze verrichten, evenals Catherine en haar team in Bukitongo.
Als bestuur willen wij iedereen een heel fijne zomervakantie toe wensen met veel zon,
lekkere ijsjes en heerlijke BBQ’s. Geniet van een welverdiende
vakantie!
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Warme groet,
Hetty
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Dit zijn 3 van onze 35 sponsorkinderen:
Mijn naam is Bena Khayusha en ik ben 9 jaar oud.
Ik woon in Bunabombi. Mijn moeder heet Mary
Nekesa, mijn vader heet Constant Wanasibwa.
Ik heb 9 broers en zussen: Simon Musiebu, Pires
Lulaba, Brotus Mulokoye, Monica Namumi, Junic
Nanzala, Everline Negimite, Emanuel Watt, Henry
Sitati en Peter Nalunyu.
In onze tuin groeien matoke, mais en bonen, die
verkocht worden om geld te verdienen.
Ik ben geboren met een pigment-afwijking:
albinisme. Ik zie er anders uit dan de meeste
kinderen in mijn klas. Ik kan niet goed zien en ik
kan niet lang in de zon zijn, omdat ik dan heel snel
verbrand. Daarom draag ik een hoofddeksel en
kleding die mij beschermt tegen de zonnestralen.

Mijn naam is Annet Shkiro en ik ben 8 jaar oud.
Ik woon in Bukibumbi.
Mijn moeder heet Unice Nabulwala, maar in 2009
is zij overleden door malaria.
Mijn vader heet Patrick Wabombo en hij zorgt voor
mij en mijn broers: Aron Wabomba, Eric Machafu,
Paul Kusolo, Godfrey Wamono

Mijn naam is Metrine Wambani en ik ben 10 jaar
oud.
Ik woon in Bukhomeli.
Mijn moeder heet Iren Kibone. Mijn moeder
was ziek, ze bleef maar hoesten en in 2010 is ze
overleden.
Mijn vader heet Wasike Ronald en hij zorgt voor
mij en mijn 2 zussen: Sharon Mukite en Jane
Khalayi.
In onze tuin groeien mais en bonen, waar we van
kunnen eten.
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VERSLAG VAN CATHERINE, EERSTE TERMIJN SCHOOLJAAR 2013
ARDI COMMUNITY MODEL NURSERY & PRIMARY SCHOOL
1ST TERM REPORT 2013
GENERAL SCHOOL REPORT FOR NURSERY & PRIMARY
VISION: Equal and quality education opportunities for all.
Strategy
• To fulfill to goal of our vision
• To start boarding by next year
• Construction of dormitory.
• Construction of classes up to P.7
• Refreshment trainings for teachers.
• We now need to start a school computer lab.
• Income generating activities; grinding mill for cerstaining school activities
school van.
What took place
• P.3 black constructed and P.3 started
• P.3 Teacher enrolled Mr. Watenga Jacob
• 34 children sponsored.
• The school was inspected and we qualify to get a lience; Nursery lience is got
from the district but for primary we need to go up to the ministry of education 		
and sports in Kampala.
• Construction of a fence and extension of the domentry in progress.
• Mid term exams and end of term one exams successfully done.
• Teachers have started coaching children in holiday programe, to strengthen their
weak areas
• Workers salaries increased as we agreed.

be

Economic change
• Inflation is always a problem more especially in this time of famine a bag of maize is
at 150,000 right now and we don’t know how much it will cost in June.
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Academic
• I observe that there is a very big change in children who attend class daily
compared to last year. We are also conducting holiday learning and emphasizing 		
mostly reading and writing and specifically supporting those ones who still have 		
problem in reading and writing by use of story books.
• All teachers are committed and hard working to ensure that they put their class on
standard and that is the only why of motivating the parents, if the children can read
and write.
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Next Major Plans
• Teachers prepare their schemes of work and lesson plans in holidays and approved
by the head teacher one week before opening.
• Teachers; Tr. Christine and Juliet are preparing to join the Teachers. Training School
in Jinja for Diploma in E.C.D in August as teacher Sylivia and Catherine are looking 		
forward to be called for exams any time from now.
• Teachers are ready to start radio Programs on weekends if funds can be raised.
• We still expect more visitors from Nether land who can come and support us in
anyway like training Teachers. We also propose to have pupils from ARDI exchange
letters with other pupils in the Netherlands
Problems/constraints
• Half of the parents are always prompt in paying in the school fees but the rest are
still hard in paying they always pay in installments and even end up not paying the 		
balances and at the end some of them run away from us.
Result
• We sincerely appreciate and thank you Hetty as a person, the board of BE4ALL,the
sponsors and all other well wishers who have enabled us reach this far but above 		
all who have enabled many children in Bumwoni sub county have hope by testing 		
quality education
• We appreciate the parents whose children are with us and are promptly paying that
has also enabled us make difference from neighboring schools academically.
• Though the challenges are part of life but the term has ended successfully.
• We started with enrollment of 137 children and ended the term with 125, we have
61 children in primary and 64 in Nursery.
• We have a staff of 8 members which includes 6 teacher a cook and watchman.
• There is hard work and commitment among teachers.
• We have received 6 new children from our neighboring private schools and this is a
sign of our continued good performance.
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Prayer items
• To see the reality of our dream (vision).
• Need for more chances of support for  the OVC
• More friends and well wishers to visit our school.
• Extension of the school compound as the school grows to cater for extracurricular
activates like football/ netball.
• Support in paying teachers (workers) for 12 months
• Exchange/learning visits for teachers and pupils to discover the difference.
• God’s protection and care
• Equal and quality education opportunities for all.
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De bouw van de slaapzaal is
bijna klaar!

Een kijkje achter de schermen
bij ARDI Community Model School
Net zoals in Nederland krijgen de kinderen in Bukitongo ook een rapport, zowel de
kinderen van de nursery school (kleuterschool) als de kinderen van de primary school
(groep 3 t/m 8). Er wordt gekeken naar de didactische en de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de kinderen. Al zijn in Uganda vooral de didactische resultaten
belangrijk. Zo wordt er bijvoorbeeld gescoord wie er nummer 1 is en wie nummer 20.
Iets wat wij niet meer kennen.
Hieronder zie je een voorbeeld van een rapport van een sponsorkind dat naar de
nursery school gaat en een rapport van een sponsorkind dat naar de primary school
gaat.
Bij beide rapporten staat vermeld in welke klas ze zitten en welke termijn het is.
Daaronder vind je de resultaten. Waar bij het nursery rapport nog vooral gelet wordt
op het sociaal-emotionele stuk, zie je bij het primary rapport dat de nadruk ligt op
de resultaten bij de verschillende vakken. De leerlingen krijgen punten via een 100%
schaal. Dus het maximaal haalbare is 100. De score 75 betekent dus dat een kind 75%
goed gemaakt heeft. Dat is dus heel goed!
De vakken die in primary getoetst en gescoord worden zijn: rekenen, Engels,
zaakvakken (aardrijkskunde, biologie etc.) literatuur, lezen en handvaardigheid.
Onder de resultaten schrijft de leerkracht nog een opmerking over het gedrag maar
ook over de uiterlijke verzorging van de leerling. Catherine, de directrice, eindigt dan
nog met een persoonlijke noot.
Een rapport om trots op te zijn!
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Rapport van de kleuterschool

Het vijfde klaslokaal !
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Rapport van de basisschool
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IDOP feest in Westerbeek op 8 juni
Op zaterdag 8 juni stonden wij met onze Be4all-kraam op het IDOP (Integraal Dorps
Ontwikkelingsplan) feest in Westerbeek. Deze middag was vooral voor de kinderen en
bestond uit kinderspelen en presentatie van verenigingen uit Westerbeek.
En natuurlijk hoort daar Be4all ook bij!
Wij hadden een mooi plekje voor De Schans en stonden lekker in het zonnetje. De
sfeer was goed en het was een gezellige, geslaagde middag.
Deze middag heeft ons als Be4all een nieuwe sponsorouder opgeleverd, waar we erg
blij mee zijn! Daarnaast hebben we ook een mooi bedrag opgehaald met de verkoop
van tassen, kettingen en boeken. Het verkopen van boeken was een nieuwe actie die
we vaker gaan inzetten. Eigenlijk gaat het om het idee: ‘een boek voor een boek’. Met
de opbrengst van deze tweedehands boeken kunnen we weer boeken en andere
schoolmaterialen aanschaffen voor Ardi Community Model School in Bukitongo.
Op 21 juli staan wij met Be4all op de braderie in Overloon. We staan hier met een
informatiestand, maar ook met de verkoop van Oegandese tassen en kettingen en
tweedehands boeken. Wij hopen u daar te zien….
IDOP feest Westerbeek
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