
 

 

                                                                               

                                         

 

 

NIEUWSBRIEF 3 / 2021                         Kagganda december  2021.    

 

Heel wat goed nieuws over onze Ngobya school, deze keer rechtstreeks van uit de school zelf in Uganda. 

Reizen, het is altijd een beetje afzien… 

Het was deze keer een hele onderneming om tot hier te geraken.  

Het begon al in Belgie, met de coronatest die niet ouder mag zijn dan 72u bij vertrek in Zaventem. Dus is het bang 

afwachten op resultaat van het labo. 

In Zaventem waren er gelukkig geen acties van de politie. Het is aanschuiven aan de incheckbalie, want het is 

overduidelijk, zo goed als bijna niemand weet hoe het nu moet. Smartphones worden bovengehaald, mensen worden 

geholpen en helpen elkaar om toch maar dat juiste ‘appje’ te vinden en open te krijgen. Anderen hebben heel wat 

‘onnodige’ bewijzen bij, op papier ...de stress en de zenuwachtigheid giert door de lucht. Personeel van Brussels Airlines 

doet hun uiterste best om mensen rustig en kalm te krijgen. 

In Entebbe aangekomen herhaalt zich hetzelfde tafereel, ze zijn het totaal niet georganiseerd. We moesten weer een 

coronatest ondergaan. In een oude loods omgevormd tot testcentrum met zeer zwakke verlichting was het zelfs een 

beetje spookachtig om die test af te laten nemen. 

Deze test moest je vooraf aanvragen, waarop je, na betaling, een QR code kreeg, die je moest tonen in het testcentrum. 

Gelukkig had ik mijn betalingsbewijs bij mij, op papier. Ervaring leert dat ze je gemakkelijk twee keer zouden doen 

betalen! 

Iemand van de jonge gastjes, ik denk een medewerker van het centrum, bekeek mijn bewijs, greep me aan de arm en 

trok me uit het gedrum. Dat klein ventje nam me mee naar een tafel waar iemand zat met een stempel. Schijnbaar dé 

stempel die ik nodig had. Hij bracht me tot bij een afgeschermd kotje, waar ook een jonge kerel stond met grote dozen 

testkits. Ik moest oa ook nog op de foto, die dan op je certificaat afgedrukt wordt. Tot dusver opdracht geslaagd. 

Op naar de immigratiedienst! Hier krijg je een stempel in je internationaal paspoort. Terug een fotosessie en 

vingerafdruk. Het wordt serieus. Er ontstaan flinke rijen, wat niet wil zeggen dat het elk om beurt is. Mensen onder 

begeleiding van iemand in uniform mogen vooraan in de rij gaan staan, niemand die iets durft te zeggen. 

Wanneer je dan eindelijk het land binnen mag, rest nog het ophalen van je bagage aan de band. De overvolle band 

wordt nu en dan gestopt. Valiezen liggen over elkaar, soms in drie lagen, ze worden onderuit getrokken, enkele vallen 

gewoon van de band.  

Laatste hindernis: de bagage moet door de scanner, gelukkig zien ze het hier niet meer zitten om veel te bewegen, want 

het is al 01.00u ’s nachts en we zijn intussen al bijna twee uur geland!  Iedereen is moe. 

Of toch niet? De laatste hindernis… Een politievrouw aan de uitgangsdeur wilde mijn betalingsbewijs zien. Ook zij had 

een stempel bij zich. De derde stempel dus.  Je zou denken, ze wil mijn paspoort zien, waar het bewijs te vinden is dat ik 

officieel het land binnen mag.  Of zou het geld dan toch het belangrijkste zijn… 

 



 

 

HET DAGDAGELIJKSE LEVEN:  het leven met corona in Uganda 

Het eerste wat direct opvalt is dat er hier geen epedimie (meer) is. Veiligheidsregels worden wel nog steeds gevolgd bij 

officiele handelingen, in scholen (als die open zijn), kerken, openbare gelegenheden, winkels, benzinepompen, … 

Het overgrote deel van de bevolking draagt geen masker meer. Het is moeilijk om uit te maken hoe het nu met het 

aantal besmettingen en sterfgevallen zit. 

Volgens de Ugandese krant ‘New Vision’ zouden er tov vorige week 33 nieuwe besmettingen en een dode zijn. 

Wat ook duidelijk is, is dat het bruisende avondleven compleet weg is! Het sluitingsuur is al om 7u ’s avonds. Vroeger 

was de straat vol met volk, overal was er het schaarse lichtspel te zien van de houtgestookte vuurtjes op de straat. De 

geur van geroosterd vlees is weg, het geklets en gelach van honderden mensen is er niet meer. In de plaats is er stilte 

gekomen, onderbroken door het geblaf van honden. Het is pikdonker, het voelt onveilig zo alleen op de straat. 

 

Overdag zijn de zon en de hitte gebleven. Ook de plots opkomende hevige onweders met bijhordende gietende 

regenvlagen zijn er. De diepe putten midden in de weg raken maar niet opgevuld, de groene natuur, het drukke verkeer 

met de oude bakken van auto’s, de immer aanwezige boda boda’s,  en ook de vriendelijke mensen, het is er allemaal 

nog! 

Van de bediende aan de benzinepomp, die ik al jaren ken, krijg ik een uitbundige welkomstgroet, zozeer dat alle 

aanwezige klanten lachten met zijn opgevoerde shownummertje. 

 

SCHOOLACTIVITEITEN  

Wie de school nu bezoekt, vindt lege klassen en een verlaten speelplaats, maar toch is er heel wat bedrijvigheid. Alles 

wordt in gereedheid gebracht voor de beloofde heropening op 10 januari 2022! Eindelijk, na bijna twee jaar dicht te zijn 

geweest. Iedereen kijkt echt uit naar moment, vooral de ouders, maar natuurlijk ook de kinderen. Onderwijzend 

personeel is blij weer te kunnen lesgeven, het zo nodige inkomen is er weer. Ze kunnen hun tijdelijke job als koewachter 

of steenbakker stop zetten en weer naar school komen. 

Leraars en ander personeel worden een voor een opgebeld voor de eerste vergadering in lange tijd. Lesroosters dienen 

opgemaakt te worden. Gelukkig komt zo goed als iedereen terug! 

In ieder geval zijn de klassen al netjes in orde gebracht. De schoolomgeving is klaar om de kinderen welkom te heten. 

Vooral de snelgroeiende hagen en struiken moeten voortdurend geschoren worden. Kleine herstellingen en onderhoud 

worden ook nu nog uitgevoerd, want straks lopen de kinderen een beetje in de weg. 

Boeken en schriften zijn er al, ander schoolgerief staat op de aankooplijst. Zakken met maismeel, bruine bonen en heel 

wat andere specerijen worden of zijn aangevuld. 

Ook het internaat krijgt de volle aandacht. De ‘matrones’ zijn aangesproken. Zij zorgen ’s nachts voor de bewaking op de 

slaapzalen. Zij doen de was en de plas voor de kleinsten, zorgen dat de muskietnetten goed zijn aangebracht, gaan na of 

er iemand ziek is en of ze wel een douche nemen, zij onderhouden en dweilen ook alle ruimtes, enz. 

Een drietal leraars zijn op school gebleven en zijn nu onmisbaar om de hele papierwinkel op orde te zetten. Sinds enkele 

maanden heeft de school een nieuwe secretaresse (bursar) in dienst. Zij doet wonderen op de computer, kan ook 

overweg met de oude kopiemachine en vooral heeft zij heel goede en vooruitstrevende ideeen als het over organisatie 

van een school gaat. Een echte meevaller mag ook wel eens. 

Heel veel benodigdheden worden op krediet aangekocht, want een echt inkomen is er (nog) niet. Gelukkig hebben 

leveranciers vertrouwen in de school. Een groot aantal kinderen is reeds ingeschreven in onze school, maar betalingen 

gebeuren pas als men ziet dat de school echt opengaat. 

Verder zijn er nog de covid instructies van het mimisterie van volksgezondheid. Maskers, ontsmettingsgel, 

mogelijkheden om handen te wassen. Bovendien moeten instructies aangebracht te worden, duidelijk leesbaar voor de 

kinderen. Leraars die niet tweemaal ingeënt zijn mogen geen lesgeven. Het vaccin op zichzelf is ook hier gratis, maar de 

persoon die de prik zet moet wel betaald worden.  



 

 

De lespaketten zoals beschreven in de vorige nieuwsbrief zijn een succes geworden. In enkele steden en grote dorpen 

was er een ophaalpunt voorzien voor belangstellenden. Mits het betalen van een kleine bijdrage kon iedere ouder zo 

een lespakket bekomen. Ze bleven er niet lang liggen. 

Het overgrote deel werd aan ouders afgegeven tijdens de vele huisbezoeken. 

Zoiets organiseren daar waar transport beperkt is wegens covid, is toch een dikke proficat waard. Dit kon de school niet 

organiseren zonder de financiele steun van de Provincie, waarvoor grote dank. 

 

Zondag 12 december is er de tweede meeting met het voltallig schoolcomité. Ik ben benieuwd. De ervaring van vorige 

keren leert me toch dat het geen onderonsje is. Elk lid krijgt het programma van de vergadering, het is goed voorbereid 

door het hoofdbestuur. Problemen worden bij naam genoemd en gaat men niet uit de weg. Bij begin en einde van elke 

vergadering is er een gebed. Iemand van de leden wordt ter plaatse aangeduid om hierin (onvoorbereid) het woord te 

nemen.  

 

Het aftellen naar 10 januari is al enkele maanden begonnen ... het nadert met rasse schreden! 

 

Nog dit: dank aan iedereen die een kindje hier heeft gesponsord of die op een andere wijze ons project steunt. 

Velen onder jullie hebben reeds gestort voor het nieuwe schooljaar 2022. Een welgemeende DANK vanuit Oeganda! 

 

Tot de volgende nieuwsbrief,   

Jos en het Creating Power team 

 

 

TER INFORMATIE 

 

 

CREATING POWER REKENING NUMMER;  

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, het wordt in mindering gebracht. 

 



 

 

   

 

     

  

 

Onze boerderij zorgt voor extra inkomen         

         

Bananen plantage                                                            varkensstallen 
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