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CORONA  

en wat met Oeganda en onze school ? 

 

De tittel van deze nieuwsbrief was een onbekend woord voor velen onder ons, maar 

ondertussen het meest gebruikte woord van onze samenleving. 

Ook in Oeganda is het dagelijkse leven totaal stilgevallen. Gelukkig voor hen zijn er heel snel 

drastische maatregelen genomen, nog voor er ook maar één besmetting in het land was, 

voor zover bekend, natuurlijk. 

Alle grenzen zijn gesloten, buitenlanders zijn niet meer welkom. Ook de scholen zijn dicht, 

grotere bijeenkomsten zijn vanaf nu verboden, kerkdiensten worden afgelast, openbaar 

vervoer wordt afgeraden. Het is bijna niet te geloven hoe snel iedereen op de hoogte is. 

Bijgeloof is nog steeds overal aanwezig, mensen hebben schrik van elkaar. Iedereen is bang 

en praat er niet over! Mensen leven normaal gezien op straat, vooral ’s avonds is het dan 

druk, maar nu zijn de straten stil en leeg, zelfs de dorpjes zijn zo goed als uitgestorven. Dit 

hebben ze hier nog nooit meegemaakt. 

Eens de ziekte echt uitbreekt stelt zich een immens probleem; ziekenhuizen zijn niet 

uitgerust om dit aan te kunnen, er is zo goed als geen vervoer voor zieken, velen zullen nooit 

een ziekenhuis bereiken en thuis stilletjes sterven. Het juiste aantal besmettingen en doden 

zal nooit gekend zijn. 

We houden ons hart vast als het virus echt toeslaat! Niemand weet wat er gaat gebeuren. 

‘We zitten als ratten in de val’, hoorde ik onlangs van iemand uit Oeganda zeggen. 

Ook in onze Ngobyaschool is het nu rustig. Alle kinderen vinden het zeer spijtig en zijn zowat 
de draad kwijt. Vriendjes zien ze niet meer, het is nu spelen op de straat, helpen thuis, of 
vervuild ‘drink’water gaan halen naar het moeras! Elke dag drie keer per dag eten krijgen is 
er nu ook niet meer bij! Dat is heel erg, nu is het zelf op zoek gaan naar iets eetbaars, 
desnoods fruit uit de brousse! 
 
Afstandsonderwijs kennen ze hier niet. Niemand heeft een computer, laat staan dat er al 
elektriciteit is! Het wordt uitkijken wanneer de school weer open mag. 
 
Toch probeert de directrice Matilda contact te houden met ouders en onderwijzend 
personeel, de band moet behouden blijven. Allen moeten ze er terug staan, als de lessen 
hernemen.  
 
 



Ook wij van onze kant proberen op de hoogte te blijven van de toestand in Oeganda. 
Dagelijks is er de krant ‘New Vision’ met nieuws over de toestand. Deze krant is opgericht 
door Els Detemmerman, (dus enigszins betrouwbaar) 
Op vandaag 28 maart zouden er 23 besmettingen zijn, en geen doden.! 
 

 
 
We hebben ook dagelijks rechtstreekse contacten met personen ter plaatse.  
Zij melden dat de politie er zeer streng optreedt, en dat ze proberen corona buiten Oeganda 
te houden, zoals ze met ebola deden. 
 
Zoals velen onder jullie weten stond de officiële opening van de school gepland op 
woensdag 8 april 2020.  Dit is uitgesteld tot ….2021! 
 
Het valt niet te ontkennen dat de ontgoocheling bij iedereen groot is. 
 
De nieuwsbrief 2020 nr 1 was zo goed als klaar om doorgestuurd te worden, met veel blij 
nieuws en informatie over de opening van de school.  
 
De directrice van de school stuurde een mail van dank en hoop, naar iedereen die op het 
feest aanwezig zou geweest zijn. 
 
Hieronder de vrije vertaling van die brief. 
 
 
Tot volgende keer, 
 
Allerbeste gezondheid aan jullie allen, zorg goed voor elkaar, 
 
Jos  
 
 

 



Hallo lieve sponsors,        Kagganda, 27 maart 2020 

Beste groeten van de Ngobya-Memorial school. 

Ik weet dat het een ongelukkig moment was toen we al onze programma's voor de officiële 

opening van onze school voor 2020 moesten stopzetten als gevolg van het Corona-virus. 

Het was aan onze en jullie kant een hele grote uitdaging. 

Er is één ding dat ik zou willen zeggen, duizenden en duizenden mensen hebben het LEVEN 

verloren, het kan niet terugkomen, anderen zijn ziek en proberen te ademen, maar kunnen 

het zelfs niet redden met zuurstof, maar voor ons hebben we het LEVEN, we kunnen 

ADEMEN. 

Dus mijn dierbaren neem moed, degene hierboven, heeft de controle over alles, het leven 

ligt niet meer in onze handen. 

Maar we hopen dat onze dag komt, ik bid echt dat sommige fondsen kunnen worden 

terugbetaald of indien mogelijk de vluchtdatum kan worden gewijzigd. 

Heel erg bedankt dat je van ons houdt, we houden ook van jullie. 

Je trouwe Matila Annet, 

 schooldirecteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


