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Education is the foundation for development
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Inhoud:
Brief Hetty
Brief Catherine
Brief Apollo
Foto’s

Lieve Be4all sponsors, friends en alle anderen die Be4all een warm hart
toedragen,
Hierbij de eerste echte officiële Be4all Nieuwsbrief. Zo trots als een pauw
zit ik nu in het kantoor van ARDI dit bericht te typen. Als ik mijn blik van het
laptopscherm naar boven verplaats, verschijnt in mijn linkerooghoek ons
nieuwe klaslokaal. Het beeld wordt vergezeld van het geluid van kinderstemmen. Dit is waar we het voor doen: kinderen de mogelijkheid geven om goed
en betaalbaar onderwijs te volgen.
Buiten, voor de deur, staan vele kinderschoenen en binnen zijn de kinderen
druk aan het werk. Uit het klaslokaal van primary 1 (groep 3) klinkt het
alfabet. Er wordt al twee weken volop les gegeven in het nieuwe lokaal. In
de tien schoolbanken zitten kinderen die het schrijven en de Engelse taal
onder de knie proberen te krijgen. Met schoolboeken, en het schoolbord dat
dankzij Frans Giesbers en Bas van Lankveld in Bukitongo terechtkwam,
krijgen de kinderen les van meester Patrick, onze nieuwe aanwinst in het
team.
Catherine, het hoofd van de school en leerkracht van top class (groep 2)
heeft haar plek ook weer helemaal gevonden. Afgelopen vakantie is ze, voor
de tweede keer voor een periode van drie weken, zelf naar school geweest.
Ze is bezig met een opleiding voor kleuterjuf. Ik zie de kwaliteit van het
onderwijs met grote sprongen omhoog gaan. Met diverse materialen biedt ze
de kinderen in de top class de eerste toegang tot het lezen en schrijven van
letters en woorden.
In de volgende vakantie zal ook Sylivia, de leerkracht van de baby en middle
class (groep 0/1), de opleiding gaan volgen. Naast haar certificaat kan ze
dan ook haar diploma halen. Het vergroot haar kennis, en daarmee meteen
de kwaliteit van het onderwijs. Ook Sylivia heeft haar draai gevonden. Ze is
druk aan de slag gegaan met de allerkleinsten en allerwiebeligsten van het
hele stel.
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Naast de school hebben we natuurlijk ook het Be4all sponsorprogramma.
Achttien kinderen zijn aan het begin van het nieuwe schooljaar gestart
dankzij de hulp van Be4all sponsors. Het is geweldig om te zien dat het idee
dat in mijn hoofd zat, nu echt werkelijkheid wordt. Door jullie hebben deze
kinderen uitzicht op een betere toekomst!! Enorm bedankt daarvoor! Verder
heb ik vernomen dat er snel weer twee nieuwe sponsorkinderen bijkomen.
Fantastisch!
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Voor het sponsorprogramma hebben we Apollo Weyusya in dienst genomen.
Verderop in deze nieuwsbrief zal hij vertellen wie hij is en wat hij voor
Be4all doet.
In deze uitgave tevens een aantal foto’s van de school, de kinderen en het
team. En een bijdrage van Catherine Lunyolo die ook graag een woordje tot
jullie wil richten. Ik wens jullie heel veel leesplezier. Vanuit het kantoor in
Bukitongo nogmaals bedankt voor alle steun die jullie via Be4all aan deze
kinderen geven!
Veel lieve groeten uit het zonnige Uganda, en voor degenen die carnaval
gaan vieren: “Alaaf”, of zoals ze in d’n Twist zeggen: “Tas op!”
Hetty

Dear Be4all board, sponsors and friends,
It is a great pleasure for me to express, towards you, my appreciation for
the wonderful work and mission, which is already reflecting development in
our school.
We started on 7th February 2011 with three classes and three teachers.
Their names are Patrick Kutosi (primary one teacher), Sylivia Mukoya (baby
and middle class) and Catherine Lunyolo (top class).
The school has 66 children, of which 18 are sponsored by Be4all. The school
fees paid by you for these children, helped us to start this new year. It is a
big challenge for the parents of the other 48 children to pay the school fees.
Up to now only four parents have paid some fees. Nevertheless, we are very
happy that the children come to school.

Catherine Lunyolo
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It’s you, the Be4all foundation, helping us to survive. We could start boarding one of the sponsor children. We hired a matron, who is also the cook for
the school. Because of your support we are able to manage all this.
For the above, I will not hesitate to say thank you. Also for giving Apollo a
chance to work with us, and for offering Sylivia an opportunity for further
education.
Thank you for everything!
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1 Het team van de ARDI
Community Model School
van links naar rechts Silivia,
Patrick en Catherine

ARDI Community Model School
For God and my country,
Head teacher Catherine Lunyolo
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2 Vlijtig!
3 In de nieuwe schoolbanken
4 Lachende gezichtjes!
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Dear Be4all sponsors and friends,
I would like to pass a word of greeting to you all, and speak with a lot of
appreciation over your great love and care for the vulnerable and orphan
children in our country Uganda. They started acquiring better education
from ARDI Community Model School under the beloved sister Hetty Beckers,
who travelled all her way from Holland, for the betterment of our children
through the Be4all program.
More appreciation is declared to you all, because I was offered a job in
which I am working as a coordinator under the sponsorship program in ARDI
Community Model School. I am a diploma holder in social works and social
administration from Insamizi Training Institute of Social Development in
Mpigi district in central Uganda, and also focusing to continue for bachelor
at Uganda Christian University Mbale branch, due to start in September
2011.
As a coordinator, I look after the sponsored children through making budgets,
paying home visits, as well as collecting information about the sponsored
children and writing monthly reports about every sponsored child. At the end
of every term this information will be sent to sponsors, together with the
report cards.

Apollo Weyusya
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1 Meester Patrick voor zijn
klas in leslokaal 3

Thank you for your support. I really hope you continue supporting the Be4all
program, and with that also the community.
Thanks yours faithfully,
Apollo Weyusya
Coordinator Be4all sponsorshipprogram
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2 Plezier in het schrijven!
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1 Hetty en Bas met de
leerlingen van de ARDI
Community Model School
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2 Wij zijn aan het werk!
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3 Leslokaal 3 met de
ramen erin
4 Afsmeren van leslokaal 3
5 Nieuwbouw leslokaal 3
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6 Bas van Lankveld komt de
schoolborden brengen die
Frans Giesbers namens de
school uit de Mortel heeft
gegeven
7 Afsmeren van de
buitenkant van leslokaal 3
8 Afsmeren van de
binnenmuren van leslokaal 3
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