Kampala, Uganda 9 Oktober 2020
Beste sponsorouders,
Wat een jaar!! Niemand had aan het begin van dit jaar verwacht waar we nu zouden zijn. Het corona virus
heeft een grote impact op iedereen, ook hier in Uganda. Sinds maart zijn hier de scholen gesloten en ook
het sociale leven ligt al heel lang stil. Gelukkig worden de restricties langzaam minder en komt Uganda
langzaam uit de lockdown.
Wat betekent dit voor de kinderen van ARDI Community Model school? Hoewel de regering lessen
uitzendt op de tv en sommige scholen in Kampala online lesgeven, onze kinderen hebben hier helaas geen
toegang toe. Veel kinderen zijn dus thuis en helpen mee op het land. Helaas hebben de gevolgen van het
corona virus en de lockdown hier grotere gevolgen dan het virus zelf. Armoede en gebrek aan voldoende
gezonde voeding zijn de zorgen van alle dag. Daarom hebben wij als Be4all besloten het sponsorgeld te
gebruiken om ARDI te blijven ondersteunen in het uitbetalen van de salarissen van de leerkrachten.
Gelukkig is er ook wat goed nieuws te melden! Vanaf 15 oktober mogen de examenkandidaten, de
kinderen in Primary 6 en 7, weer naar school. Dat betekent ook dat ARDI Community Model School
langzaam weer opengaat. De andere kinderen mogen naar alle waarschijnlijkheid pas in februari weer naar
school, wat betekent dat de kinderen bijna een jaar aan onderwijs gemist hebben. Het is nu moeilijk te
overzien wat de gevolgen daar van zullen zijn.
Maar voordat de school echt open kan, moeten er veel maatregelen worden getroffen. De klaslokalen
moeten ingericht worden op 1,5 m tussen elk kind, er moeten moglijkheden zijn om handen te wassen
(helaas volstaat de jerrycan die normaal gebruikt wordt niet), er moet een thermo-gun worden aangeschaft
om de temperatuur te kunnen meten voor iedereen die de school binnen komt en nog veel meer.
Maatregelen die voor veel scholen moelijk op te volgen zijn, zeker in de dorpen. Ook hier heeft Be4all
besloten om een bijdrage te leveren zodat de kinderen veilig naar school kunnen.
Onze sponsorcoordinator Apollo heeft tijdens de afgelopen maanden de sponsorkinderen regelmatig
bezocht en het gaat, ondanks de uitdagingen die veel gezinnen in Uganda helaas hebben, gelukkig goed
met hen. Mocht er op de korte termijn toch nog iets veranderen en de kinderen eerder naar school
kunnen, dan zullen wij U daar van op de hoogte stellen.
Nogmaals hartelijk dank voor uw voortdurende support namens de hele community van ARDI
Community Model School en Be4all.
Warme groet namens ons allemaal,
Joseph, Catherine, Apollo en het bestuur van Be4all

