
 

Project Nyakashambya 
Wij houden u graag op de hoogte van ons project voor de lagere school 

Nyakashambya in Oeganda 

 

Dank voor uw steun en interesse 

 

Velen onder jullie hebben ons vorig jaar gesteund om onze droom te helpen 

waarmaken om een meisjesinternaat te bouwen In Oeganda.  We weten dat dit 

niet op heel korte tijd kan gerealiseerd worden.  We willen jullie daarom graag 

af en toe op de hoogte houden van het reilen en zeilen en de stand van zaken 

ter plaatse.  En natuurlijk durven we ook hopen dat jullie ons zullen blijven 

ondersteunen door je financiële giften, maar zeker ook door ons project bij veel 

mensen bekend te helpen maken. 

 

 

 

Leerlingen 7de leerjaar 

2022 zijn afgestudeerd 

In het eerste "normale" post-

coronajaar mochten 72 kinderen in 

het 7de leerjaar deelnemen aan hun 

eindexamens. Nog nooit studeerden 

zoveel kinderen af als vorig 

jaar.  Hier zie je de kinderen op hun 

"dedication service" voor het nieuwe 

gebouw dat door onze 

partner ACPCU (onze lokale 

https://oxfamwereldwinkels.us17.list-manage.com/track/click?u=9cd62da43fc879713ed2d1dcd&id=e55a299447&e=3df86db140


 

koffiepartner in Oeganda) is 

gebouwd. Zij gebruikten daarvoor de 

fairtradepremie die ze door de 

verkoop van hun koffiebonen hebben 

bijeen gespaard.  Bio koffie van 

Oxfam Fair Trade blijven drinken dus  
 

 

 

 

Resultaten 7 PM 

Eind januari kregen we de resultaten 

van de eindexamens die de kinderen 

in het 7de leerjaar aflegden.  Op 72 

kinderen zijn er 69 in de eerste of 

tweede  graad afgestudeerd, slechts 

1 kindje is niet geslaagd.  Maar 

vooral : 2/3 van de leerlingen zijn 

meisjes.  De inzet van de kinderen 

en de leerkrachten loont dus enorm. 
 

 



 

 

De plannen voor de 

nieuwbouw zijn er 

We hebben het volledige bestek 

gekregen voor de bouw van het 

meisjesinternaat.  Het wordt een 

zeer grote uitdaging, vooral 

financieel.  Het zal een hele 

uitdaging worden, maar samen met 

onze partner in Oeganda (ACPCU) 

én met jullie steun geraken we er 

zeker. En als we ons kunnen 

spiegelen aan de inzet en resultaten 

van de kinderen ter plaatse, dan 

moet het zeker lukken.  Plan 

hiernaast is  het gelijksvloers, 

bedoeling op termijn nog 2 

bouwlagen bij te bouwen. 
 

 

 

Steunen kan met fiscaal 

attest 

Sinds eind 2022 kunnen wij jullie een 

fiscaal attest bezorgen bij giften van 

minimum 40€ per kalenderjaar.  Je 

kan ons blijven steunen met 

eenmalige giften of via doorlopende 

opdracht per maand.  Daarvoor kan 

je overschrijven  op rekening BE66 

7380 3734 7143 van Kontinenten 

vzw. Vermelding : "Oxfam Veurne 

Nyakashambya’ + je volledige naam 



 

en je rijksregisternummer of 

je ondernemingsnummer." 
 

 

 

 

We hebben een website 

Sinds eind vorig jaar hebben we ook 

een eigen website, waarmee we ons 

project de nodige bekendheid 

kunnen geven online.  Deze website 

is 3-talig en mensen kunnen ons zo 

ook steunen over de ganse 

wereld.  Bekijk ze zeker eens zelf en 

indien je wenst, stuur zeker door 

naar contacten waarvan je weet dat 

ze hier ook zouden willen aan 

meehelpen. 

Dank je wel alvast ! 
 

  

 

https://oxfamwereldwinkels.us17.list-manage.com/track/click?u=9cd62da43fc879713ed2d1dcd&id=a315505def&e=3df86db140

