
                                                                 

                                        

NIEUWSBRIEF 2 / 2021                     Ruddervoorde, juli  2021.   

 Terug goed nieuws over onze Ngobya school in Uganda. Nieuws uit het Zuiden.

 Ons tweede Mondiaal Feest dit jaar op 14 en 15 augustus.  Nieuws uit het Noorden.

COVID - Uganda

Ook in Uganda is de besmetting toegenomen en zijn er toch wat doden als gevolg van corona. De Ugandese kaart kleurt 

oranje en is dus een hoog risicogebied. Reis alleen naar Uganda als het noodzakelijk is, luidt het advies van Buitenlandse

zaken.

De gevolgen voor de bevolking zijn erg voelbaar. Scholen, kerken, winkels, toerisme, alles is weer dicht. Grotere winkels 

mogen open blijven tot 19.00u. Levensmiddelen kan je laten brengen door boda-boda’s (motorfietsen) die een 

vergunning nodig hebben om op straat te komen. Alle andere verkeer is enkel toegelaten met een vergunning van de 

overheid, en met max twee personen aan boord.

De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat er zo goed als niets opgevolgd wordt! De enigen die massaal optreden zijn de 

politiemensen die proberen boetes te innen om natuurlijk het geld in eigen zakken te laten verdwijnen.

Maar toch blijft het grootste probleem de covid inentingen. Tot op heden is minder dan 1% ingeënt. 

Er zijn heel veel valse vaccins beschikbaar, het flesje is steevast een goede kopie van het echte vaccin, de inhoud is 

natuurlijk iets anders met als gevolg dat mensen na zo’n inenting toch overlijden. Zo krijgen mensen schrik om zich te 

laten inenten.

Maar in Uganda hebben ze nu een eigen geneesmiddel op de markt gebracht, nl Covidex. Het is een 

kruidengeneesmiddel dat onlangs (zou) goedgekeurd zijn door de National Drugs Authority. De bevolking vertrouwt dit 

goedje niet.

HET SCHOOLLEVEN:

Het is weer stil op de speelplaats. Vogels hebben het weer voor het zeggen! 

Maar dit betekent niet dat het schoolgebeuren is stilgevallen! Een groot deel van het onderwijzend personeel blijft op 

post. Er zijn heel wat lespakketten opgemaakt, met op de laatste bladzijden oefeningen. Kinderen krijgen die thuis 

bezorgd of kunnen de pakketten komen ophalen. Bij ophalen van een lespakket, wordt het vorige afgegeven, 

oefeningen worden verbeterd en bijgestuurd. Zo blijft het contact ouders, kinderen en school behouden. 

Dit vraagt heel wat inspanning, niet in het minst van de leerkrachten die dit allemaal moeten opmaken en ook opvolgen.

De keuken en het secretariaat moeten operationeel blijven, onderhoudspersoneel en bewaking dienen op post te 

blijven, er blijft toch heel wat bewegen in onze school. 

Verpleegsters uit een ziekenhuis komen geregeld langs om alle nog aanwezige personeel te testen op covid. Helaas is dit

te betalen door de school!



Het schoolgeld die kinderen betalen is weggevallen. Nochtans blijven er kosten lopen, elektriciteit en water blijft er 

nodig, de aanwezige mensen moeten natuurlijk kunnen eten en slapen en krijgen een verminderd loon.

Bij een plotse beslissing van de regering dat de scholen weer mogen heropenen moet de school op elk ogenblik klaar 

staan om weer die 250 of meer kinderen te ontvangen en hier betekent dat: eten, slapen, was en plas, lesroosters en 

boeken….alle personeel dient weer voltallig te zijn, …eigenlijk te veel om op te noemen, maar het moet er wel zijn.

SCHOOLACTIVITEITEN – ZEVENDE STUDIEJAAR :

Vorige week heeft het reeds afgestudeerde zevende studiejaar eindelijk zijn uitslag ontvangen. En hier is echt heugelijk 

nieuws te melden! Onze studenten van het zevende studiejaar hebben ALLEMAAL de eerste graad bereikt, wat wil 

zeggen dat ze een super goede uitslag behaald hebben. Het is van 2016 geleden dat de school dit mocht meemaken. 

In het district Lwengo, waar onze school deel van uitmaakt, staat onze school op de zesde plaats (zie foto onderaan). 

Goed gewerkt dus.

Hoeft het gezegd dat de directrice en het onderwijzend personeel uiterst fier en heel blij zijn! Ja, er werd al gezongen en

gedanst, het echte feest houden we voor later.

Ook wij zijn een klein beetje fier om te mogen samenwerken met zulke mensen. Zij hebben de inzet en liefde om deze 

kinderen op weg te zetten naar het echte leven!

Zij volgen deze kinderen van nabij op, als ze de leerstof wel goed begrepen hebben, en hernemen taken indien dit niet 

van de eerste maal lukt. Mooi toch? 

Alle kinderen van dit studiejaar zijn verplicht intern en verblijven dus op school voor de ganse term van zo’n drie 

maanden. ‘s Avonds hebben ze nog les tot rond 22.00u! Stel je dit hier eens voor.

Feest Mondiaal!

Toch ook eens Nieuws uit het Noorden in onze Nieuwsbrief! 

De verenigingen, aangesloten bij de Mondiale Raad van de gemeente Oostkamp willen hun projecten kenbaar maken 

aan het brede publiek. Vorig jaar was onze eerste uitgave letterlijk in het water gevallen door een zware onweersbui.  

Ook covid stak heel wat stokken in de wielen.

Dit jaar slaan we de handen opnieuw in elkaar voor onze tweede editie en organiseren we op 14 en 15 augustus ons 

tweedaags Feest Mondiaal.

Het programma ziet er als volgt uit:

Zaterdag 14 augustus op het St.-Pietersplein Oostkamp:

18 u. quiz over Oostkamp en mondiale thema’s

20 u. optreden van multi-instrumentalist Curt Ceunen

Zondag 15 augustus op het Dominiek Savioplein Ruddervoorde:

14 u. speelse quiz voor kinderen van de lagere school, onder leiding  van KSA Munckzwalm van Ruddervoorde. Voor elke

deelnemer is er een prijs.

16 u. poppentheater voor het hele gezin door het Clownshuis

18 u. vrolijke, wereldse liedjes, gebracht door het Eligius Ensemble

18.30 u. optreden van de Fanfakids, een groep Brusselse jongeren met aanstekelijke ritmes

20 u. optreden van Jean Bosco Safari samen met Nicolas Mortelmans en Steven Mintjes

Er is cafetaria, bar en hapjes



De toegang is gratis.

Naast de vrijwilligers van Creating Power werken vertegenwoordigers van de volgende projecten mee  en stellen er ook 

hun werking voor:

Children First, Ceifar, Terr@dialoog, Ared, Pamoya, Kitanda, 11-11-11, Broederlijk Delen, Casa Main, Cena, Pai’I Puku en 

Calcutta Sponsor Aid.

Bekijk ook de facefookpagina: www.facebook;com/Mondiale RaadOostkamp

Bijlage folder van ons Feest Mondiaal

Iedereen is er van harte welkom!

Tot de volgende nieuwsbrief,  

Jos en het Creating Power team

CREATING POWER REKENING NUMMER; (ter informatie)

Het nieuwe nummer is BE74 7310 5103 4907 (BIC KREDBEBB)

Het rekeningnummer van Kontinenten VZW blijft ongewijzigd.

Het nummer blijft : BE66 7380 3734 7143 (met belastingsattest)

Wanneer je een bijdrage stort op dit rekeningnummer, krijg je automatisch een document dat je bij je belasting

aangifte kan voegen. Dan krijg je 45% van je gestorte bedrag terug, en wordt in mindering gebracht.

          

          

           



                                                     

                                                          Verpleegster: toch wel veilige test toestand, 

          

namen van de geteste personen staan op de snel test geschreven           het nieuwe product !



    

            

      “COVID” Oefenpakket voor thuis                                       met wat algemene informatie

            

                                           Enkele voorbeeldoefeningen, 4de en 5de leerjaar



  

   

Op plaats 6 in het district LWENGO                       Onze laureaten ………………….    



En nu? Een plaatsje veroveren in de wereld van vandaag. Veel succes!




