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Einde tweede trimester:
De tijd vliegt snel, ook in Uganda want het tweede trimester is al voorbij. Op 5 augustus mochten alle kinderen
naar huis voor een blij weerzien met de familie, na bijna drie maand ononderbroken op school te zijn geweest.
Het waren drie mooie maanden, want de school heeft heel wat extra activiteiten op touw gezet om het voor de
kinderen aangenaam te maken.

Studiereis:
Er was de studiereis naar de speel- en dierentuin in Masaka! Een ‘reis’ met enkele autocars, wat een hoogtepunt
betekent voor alle kinderen. Voor elk kind is dit de allereerste keer dat ze dit meemaken, dieren kennen ze enkel
van op foto’s, en voor de durvers onder hen, op de slingermolen! De mooiste tijd van hun leven?

Leesdagen:
Er zijn de leesdagen, opgezet in samenwerking met: https://www.knowledgeforchildren.org/ een Nederlandse
NGO waar onze Ngobyaschool in 2018 een samenwerkingsverband mee sloot.
En kinderen lezen heel graag, zeker in die mooie boeken die speciaal voor hen opgesteld zijn, volgens hun
ouderdom en interesses.

Sport en spel:
De Ngobya school heeft een contract afgesloten met de gemeente om het nabijgelegen sportveld (lees
overwoekerd stuk land) te mogen gebruiken. Het huurgeld bestaat hierin dat ze dit stuk land vrij maken van
onkruid en struiken, en dat ze het regelmatig laten maaien zodat er kan gevoetbald worden. Jongens en ook
meisjes doen niets liever.

Televisie :
De school wil een voortrekkersrol spelen in het begeleiden van de kinderen naar de wijde wereld. De TV is
afsluitbaar, en het is de hoofdonderwijzer (Head Teacher) die beslist wanneer en naar wat er gekeken wordt.
De TV is zo uitgerust dat er aansluitingen zijn om via een computer of smartphone educatieve programma’s te
kunnen tonen. Mooi extraatje voor een lagere school.

Water :
Op maandag 22 juni was er grote paniek in de school!
Water! Sedert lange tijd werd heel spaarzaam omgegaan met water, want het stadswater was al meerdere
dagen afgesloten! De reserves in de tanks met regenwater waren zo goed als op!
En nu? De noodoplossing !
Voor de eerste keer sinds het bestaan van de school, moesten de kinderen van het zesde en zevende studiejaar
naar het moeras gaan, om water op te halen. Daar is altijd water aanwezig, dit moeras is gelegen aan de voet
van enkele bergen, een tweetal km van de school, in laag gelegen gebied. Maar het is vuil water en zeker niet
drinkbaar.
Naar beneden naar een moeras gaan is altijd met een lege jerrycan. Terugkeren, is naar boven gaan met volle
jerrycan van 20 liter, of voor sommigen onder hen 10 liter, dat is toch zwaar. Want ik heb het zelf geprobeerd.
De kinderen lachten met mij wanneer ik vroeg om een rustpauze tijdens de terugkeer, met mijn 10 liter gele
jerrycan. Zij dragen die op hun hoofd, voor mij was het wisselen tussen linker en rechterhand! Twee km wel te
verstaan, bij temperaturen die wij als hittegolf bestempelen.
Dan eten koken met dit water is toch een gok. De kleur van de bereiding was niet goed, er is dan beslist om
water aan te kopen, echt duur, want dit moet gebracht te worden met de boda-boda motorfiets.
Gelukkig is er na lang aandringen toch weer water beschikbaar gesteld door de drinkwatermaatschappij, voor
enkele dagen toch. Opvullen van de reservetanks was dan wel de boodschap.
De onderhandelingen met grondwater-boor bedrijven zijn lopende. Ook het hergebruik van bijvoorbeeld
douchewater (grijs water), waarbij we Ingenieurs Zonder Grenzen (IZG) hebben gevraagd hiertoe een studie op
te zetten.
Ondertussen is Johan van IZG al bij ons in de school poolshoogte gaan nemen wat de mogelijkheden zijn.
In een volgende nieuwsbrief meer over dit water-project.

Start derde trimester:
Na het verlof is er altijd de vraag en de bekommernis? Hoeveel van onze kinderen komen er terug naar school?
Wie van de ouders en of voogd kan het ook nog opbrengen om voor hun kinderen dit schooljaar te kunnen
voleindigen, of houden ze hun kinderen liever thuis om te helpen op het land, en zo wat inkomen te genereren
om te overleven.
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