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In april/mei van dit jaar ben ik voor de derde keer afgereisd naar Oeganda om er onze beide 

projecten, NiCA Project en HWMCO-Uganda uitgebreid te bezoeken. Bij HWMCO-Uganda heb ik ook 

gedurende een aantal weken meegedraaid en zodoende deel uit gemaakt van de dagelijkse gang van 

zaken.   

Hieronder voor elk project de huidige stand van zaken, gevolgd door een verslag van mijn bezoek. 

 

NiCA Project 

NiCA staat voor ‘Nicky’s Care for Africa’ en is opgericht als eerbetoon aan onze overleden zoon, 

Nicky, die ook een grote affiniteit met Afrika had en er graag had willen helpen. Uitgebreide uitleg 

over het project is hier op onze website te vinden. 

Na mijn eerste bezoek aan Bwama Primary School, de 

school die wij onder dit project hulp bieden, in 

september vorig jaar is er veel gebeurd. Met de 

bijdrage uit het Fonds Kleinschalige Projecten van Uden 

WereldWijd hebben wij een grote kano aan de school 

kunnen doneren. Die kano was keihard nodig om over 

voldoende vervoerscapaciteit te kunnen beschikken.  

Een restant van de bijdrage is in goed overleg met de 

school in kas gehouden als startbedrag voor de 

aanschaf van een eerste grote houten motorboot 

waarmee de leerlingen uiteindelijk veel veiliger en ook 

sneller van en naar school vervoerd kunnen worden. Er zijn verschillende motorboten nodig om het 

vervoersprobleem goed te kunnen oplossen; daarnaast zullen ook altijd kano’s aanwezig blijven om 

ingezet te kunnen worden als reservecapaciteit en in geval van technische mankementen aan een 

boot. Dankzij de bijdragen van ook Trap-In Uden en diverse particuliere donateurs hebben wij 

inmiddels, samen met een toegezegde bijdrage van Wilde Ganzen, voldoende fondsen ingezameld 

om die eerste motorboot in Oeganda te kunnen laten vervaardigen.  

  

http://www.healtheworldmiraclecommunityorganization.com/index.php/2017/10/17/nica-project/


Er loopt ook een (volledig gesponsord) bootproject met school voor mbo-onderwijs, ROC de Leijgraaf 

en Stichting Metaal Opleidingen (SMO) uit Veghel. Leerlingen van ROC de Leijgraaf en SMO hebben 

als leerproject een metalen boot vervaardigd die geschikt is om ook in te zetten voor het transport 

van de leerlingen van Bwama Primary School. De komende periode gaat deze boot verder afgebouwd 

worden om dan begin volgend jaar per zeecontainer via Kenya naar Lake Bunyonyi in Oeganda 

vervoerd te worden.  

Updates over beide bootprojecten volgen binnenkort. 

Aangezien wij onze activiteiten in het gebied in de toekomst verder willen uitbreiden, hebben we 

NiCA inmiddels onder de naam ‘NiCA Foundation’ officieel als CBO (Community Based Organization) 

in het betreffende district in Oeganda geregistreerd.  

 

Reisverslag 

Tijdens mijn recente reis heb ik met veel plezier opnieuw Bwama Primary School, de school die we 

steunen onder ons NiCA Project, bezocht. Onze lokale project managers, Aaron Twinomujuni en 

Noah Mubangizi, waren voortdurend beschikbaar tijdens de periode die ik samen met Happy (de 

oprichter van ons andere project, HWMCO-Uganda) in het gebied rond Lake Bunyonyi verbleef. 

Bwama Primary School bevindt zich in een zo adembenemend mooi gebied! Wie de school wil 

bezoeken moet Lake Bunyonyi oversteken naar Bwama Island, waar de school al in 1934 gebouwd is. 

Het eiland was destijds tot quarantaine gemaakt voor mensen in de regio die aan de besmettelijke 

ziekte Lepra leden. Lake Bunyonyi behoort tot de weinige ongerepte gebieden die de wereld vandaag 

de dag nog telt; het is prachtig en rustig gebied, volledig omringd door natuur.  

 

Op de dagen dat we Bwama Primary School bezochten werden we steeds hartelijk verwelkomd. We 

hebben het voltallige team ontmoet, waaronder deze keer ook Grace; zij is de enige vrouwelijke 

leerkracht aan de school en vorig jaar was het niet gelukt om haar te ontmoeten. Ik heb zowel het 

team als de leerlingen geïnformeerd over het positieve resultaat van onze fondsenwerving. We 

hebben voor de leerlingen ook een keer een sportmiddag georganiseerd en hen op cake getrakteerd 

om de voortgang van het project te vieren.  De dankbaarheid van de leerlingen was enorm; als gevolg 

van de enorme armoede krijgen verreweg de meesten van hen in de regel geen ontbijt of lunch, dus 

onze traktatie betekende heel veel voor hen.  

  



Terwijl wolken zich die middag samenpakten boven het meer had het team besloten de leerlingen 

voortijdig naar huis te sturen, zodat ze niet door regen in de problemen zouden komen tijdens het 

met kano’s oversteken van het meer. Ons aanbod om leerlingen te vervoeren met onze gehuurde 

motorboot werd dankbaar aanvaard en zodoende hebben we twee groepen blije leerlingen veilig 

naar de oevers van het meer vervoerd waar zij woonden.  

 

Sombere zijde. 

Hoewel de omgeving van Lake Bunyonyi prachtig is en zelfs een absolute must voor diegenen die 

graag de rust van een stuk nog ongerepte natuur willen ervaren, heeft het meer dus ook die sombere 

zijde die voor ons juist  één van de redenen is geweest om in het gebied een project te starten. Niet 

lang na mijn thuiskomst werd die reden nog weer eens pijnlijk bevestigd.  

Ik hoorde dat 5 mensen in het meer verdronken waren toen de kano, waarin ze zaten, midden op het 

meer kapseisde als gevolg van harde wind die de golven opjoeg. Onder de slachtoffers waren twee 

jonge kinderen. (http://www.ntv.co.ug/news/national/five-drown-in-Lake-Bunyonyi/4522324-

4632642-95tpffz/index.html ) 

Dit soort ongelukken gebeurt helaas regelmatig op het meer, waar een kano het meest gebruikte 

transportmiddel is voor de mensen uit de dorpen rondom het meer. Statistieken betreffende het 

gebruik van kano’s op het meer laten zien dat elke maand één of twee mensen verdrinken. Het valt 

niet mee om iemand te vinden die niet een dierbare aan het meer verloren heeft.  

 

Tweedehands brillen gedoneerd. 

Op Bwama Island, waar Bwama Primary School zich bevindt, is 

in 2012 ook een gezondheidscentrum, Bwama Health Centre, 

geopend dat het resultaat is van een prachtige samenwerking 

tussen Sloveense artsen en verpleegsters, een Engelse 

liefdadigheidsorganisatie en de Oegandese gezondheidszorg. 

Het centrum is van groot belang voor de armen in de lokale 

gemeenschap die medische hulp nodig hebben. Het is een 

eerstelijns zorgaanbieder in het gebied rondom Lake 

Bunyonyi. Alle diensten worden gratis verstrekt, zoals ook een 

op de muur aangebrachte tekst naast de ingang bevestigt.   

Bij dit gezondheidscentrum heb ik een groot aantal, uit Nederland meegebrachte, tweedehands 

brillen gedoneerd. Gezien het enorme enthousiasme van de staf en de dankbaarheid van de mensen 

hebben we besloten hier een structureel initiatief van te maken en het ook uit te breiden naar ons 

andere project, HWMCO-Uganda.  Onze dank gaat uit naar Pearle Opticiens. Diverse vestigingen 

hebben aangegeven graag mee te werken aan ons initiatief en voorzien ons inmiddels van 

tweedehands brillen. 

Uitgebreide informatie over dit deel van mijn reis is te lezen op onze website: 

http://www.healtheworldmiraclecommunityorganization.com/index.php/2018/07/01/op-bezoek-bij-

bwama-primary-school-ons-project-onder-nickys-care-for-africa-nica/  
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HWMCO-Uganda 

Ook voor ons andere project, HWMCO-Uganda hebben wij dit jaar al veel kunnen realiseren. Dankzij 

de bijdrage van Trap-In Uden uit 2017 is er sinds februari een regenopvanginstallatie in gebruik en is 

in combinatie daarmee (om een voldoende groot dakoppervlak voor de wateropvang te creëren) ook 

een groot vertrek opgetrokken, waar veel van de binnenactiviteiten nu plaatsvinden.  

Daarnaast zijn we stapsgewijs een stuk grond (1,5 acre) aan het aankopen om het perceel van de 

organisatie te vergroten, zodat mettertijd het gewenste ‘Miracle Joy Centre’ daarop gebouwd kan 

worden. Het betreft een aangrenzend perceel dat we in drie stappen kopen. Twee daarvan zijn 

inmiddels gerealiseerd. Inmiddels hebben we ook voldoende in kas om het derde deel volgens 

afspraak te kunnen kopen. 

Deelprojecten die we op korte termijn willen 

realiseren zijn het vervangen van de in zeer slechte 

staat verkerende latrines en het completeren van de 

brass band van de organisatie met een aantal drums. 

De band bestaat nu uit vrijwel alleen uit Oostenrijk 

gedoneerde koperblaasinstrumenten. Die 

instrumenten zijn op het platteland een 

zeldzaamheid. Happy wil met een qua instrumenten 

zo volledig mogelijke brass band gaan optreden om 

zodoende wat inkomen voor de organisatie te 

genereren. 

Reisverslag 

Tijdens mijn meest recente reis heb ik meer dan drie prachtige, doch ook erg indrukwekkende weken 

doorgebracht op de locatie van HWMCO-Uganda; ik maakte deel uit van de dagelijkse activiteiten die 

voor de kinderen georganiseerd worden, waardoor ik continue met hen omging en zodoende steeds 

meer over hen en hun wereld leerde.  

Het was geweldig om telkens weer te zien hoe de kinderen genoten van de educatieve spelletjes die 

ik had meegebracht. Bij sommige spelletjes werd een dobbelsteen gebruikt, waarmee ze nog totaal 

onbekend waren. Daarop voorbereid had ik een mega dobbelsteen meegebracht, die ik allereerst 

spelenderwijs geïntroduceerd heb. Mijn dit keer zelf geprepareerde memorie spel bevatte kaartjes 

met onder andere cijfers, aantallen, kleuren en vormen; ook die diende een educatief doel. 

Van puzzelen is bekend dat het een heerlijk ontspannende activiteit voor kinderen is die daarnaast 

ook nog in grote mate bijdraagt aan hun vaardigheden in waarnemen, organiseren en sorteren. De 

motivatie om de stukjes in elkaar te passen en zelfstandig naar oplossing te zoeken is van essentiële 

betekenis voor de geestelijke ontwikkeling van de kinderen. Mij hiervan bewust had ik besloten een 

assortiment aan puzzels in mijn koffer te stoppen, zodat de kinderen ermee aan de slag konden.  

https://www.healtheworldmiraclecommunityorganization.com/index.php/projects/hwmco-uganda/


 

Gedurende een periode, die ik eerder, in 2016, bij de kinderen had doorgebracht, had ik gemerkt dat 

hun begrip van rekenen niet verder ging dan een automatische opsomming van cijfers. Het oplossen 

van sommen is een vaardigheid die ze helaas onvoldoende beheersen. Daarom wilde ik hen helpen 

hun  rekenvaardigheden te ontwikkelen door sommen te visualiseren. Uiteraard kon ik daarmee 

slechts een eerste aanvang maken tijdens de weken die ik op de locatie heb doorbracht, maar 

aangezien Happy en zijn team de methode die ik heb geïntroduceerd nu gaan voortzetten, vertrouw 

ik erop dat de rekenvaardigheden van de kinderen in de toekomst zullen verbeteren.  

Aangezien ik me zeer bewust ben van het belang van persoonlijke aandacht voor elk kind, heb ik er 

bij alles wat ik deed voor gezorgd dat ik hen die daadwerkelijk gaf. 

Zoals gezegd zijn het behalve prachtige ook zeer indrukwekkende weken geweest. Gedurende de 

hele periode maakte ik de kinderen van heel dichtbij mee en leerde veel over hun beslist niet 

gemakkelijke leventjes…..in hun thuissituaties komen ze, als gevolg van de armoede van hun ouders 

of verzorgers, zo ontzettend veel te kort. Het ontbreekt hen aan voldoende voedsel, kleren, 

medische zorg en zoveel meer….Daarbij worden zij belast met taken die, gezien hun jonge leeftijden, 

vaak echt te zwaar voor hen zijn; taken als water halen, hout sprokkelen, kleren wassen, voor hun 

jongere broertjes en zusjes zorgen, enz. 

Samen met Happy heb ik veel kinderen, die 

deelnemen aan de activiteiten van de organisatie, 

thuis bij hun familie een bezoekje gebracht. Vanwege 

de lange afstanden hebben we daarvoor een zgn boda 

boda (motor) gebruikt, maar de kinderen leggen de 

afstand naar de locatie altijd te voet, zelfs op blote 

voeten, af. Het zijn niet alleen kinderen uit het dorp 

Mbaba die graag deelnemen aan de activiteiten. Ook 

veel kinderen uit aangrenzende dorpen hebben zich 

aangesloten en vinden het geen probleem om de 

flinke afstand naar de organisatie te moeten lopen.  

Als we het huis van een gezin bereikten, viel mijn oog vaak als eerste op mij bekend voorkomende 

kleren die aan de waslijn te drogen hingen. Het waren de kleren die de kinderen altijd droegen als ze 

de dag op de locatie doorbrachten. Aangezien het kennelijk hun meest representatieve kleren waren, 

probeerden ze die op zulke dagen zoveel mogelijk te dragen. In hun thuissituatie troffen we de 

kinderen veel armoediger gekleed aan.  

Bij alle gezinnen werden we hartelijk verwelkomd en uitgenodigd in hun eenvoudige huisjes. Voor 

zover er al meubels aanwezig waren, bestonden die uit een paar standaard plastic tuinstoelen. Soms 

troffen we een bankstel aan, waarvan de kussens weliswaar ontbraken. In sommige gevallen kregen 

wij als bezoekers de enige aanwezige stoelen of een eenvoudig bankje aangeboden, terwijl de 

mensen zelf op de grond gingen zitten. Het was geen verrassing  dat geen van deze arme gezinnen in 

hun huis over elektriciteit of zelfs maar schoon water beschikte. 

Het werd me duidelijk dat veel van de kinderen, waarschijnlijk zelfs de meerderheid, door 

grootmoeders verzorgd wordt. De ouders bleken te zijn overleden aan AIDS, uit elkaar te zijn en 

beide verdwenen, verslaafd aan drugs of alcohoI, of gewoon te zijn weggelopen omdat zij hun leven 

onder de gegeven zware omstandigheden niet langer volhielden; in veel gevallen hun kinderen 

achterlatend bij een grootmoeder. Deze grootmoeders doen er alles aan om hun kleinkinderen alles 



te geven wat ze kunnen, maar de trieste realiteit is dat ze oud en zwak zijn en eigenlijk helemaal niet 

meer met de zware taak van het opvoeden van jongen kinderen, belast zouden moeten worden. 

Vaak zijn ze echter de enige hoop voor de kinderen. De grootmoeders klaagden stuk voor stuk over 

de pijn in hun rug die hen belemmerde om op het land te werken.  

Graag wil ik mijn enorme waardering uitspreken voor het prachtige en broodnodige werk dat Happy 

en zijn team doen. Er is een lange weg te gaan, maar we zijn met elkaar zeer gemotiveerd om onze 

krachten te bundelen zodat we samen aan een betere toekomst voor de kinderen kunnen bouwen. 

De kinderen verdienen het zo ontzettend om kansen te krijgen om zich te ontwikkelen en voor 

zichzelf aan een goede toekomst te kunnen bouwen. Ze zijn enorm flexibel en willen graag leren; 

zodoende vormen zij de meest geschikte groep om mee te beginnen bij het brengen van positieve 

veranderingen, zodat zij dan het geleerde op hun beurt kunnen doorgeven aan volgende generaties. 

We hebben een lange weg te gaan, maar we zijn ontzettend blij en dankbaar voor wat we inmiddels 

al bereikt hebben!  

Ook over dit deel van mijn reis is het meer te vinden op onze website: 

http://www.healtheworldmiraclecommunityorganization.com/index.php/2018/06/25/prachtige-

weken-met-de-kinderen-van-hwmco-uganda-mijn-grootste-beloning-was-het-zien-verschijnen-van-

een-glimlach-op-hun-gezichtjes/  

 

Yvonne Verhagen 

 

HWMCO-Nederland 

‘We Fight Poverty by Bringing Development.’ 
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