
 

Een update vanuit Oeganda! 

  

  

  

 

We hebben nu eindelijk het gevoel dat de periode van aanpassen en 
wennen aan het leven hier in Oeganda, een beetje voorbij is.  Onze 
dagen hebben meer structuur en we maken vorderingen met het leren 
van de Acholi taal.  Drie á vier keer per week komen onze taalhelpers 
langs.  We hebben een app op onze telefoon om woordjes te leren en 
in het hele huis hangen labels met Acholi zinnen. 
 
Toch is het vaak lastig dat we ons nog niet volledig op ons werk 
kunnen storten, uiteindelijk de reden waarom we naar Oeganda zijn 
verhuisd.  Een collega zei laatst dat de investering in het leren van de 
taal op lange termijn zeker de moeite waard is. Het is goed om dat te 
horen van iemand die zelf een andere taal heeft geleerd voordat hij 
begon aan het werk waarvoor hij gekomen was.  Dus gaan we ook 
deze week weer gemotiveerd verder met de taallessen!  



  

 

Flikweert familie update         
 
Wij maken het als familie goed!  We raken steeds meer gewend aan 
het leven hier in Oeganda met betrekking tot het verkeer, het weer, het 
eten en alle andere dingen die hier anders zijn.  
 
Ben heeft leren lopen en het bevalt hem zo dat we hem nauwelijks 
nog zien kruipen.  Hij houdt er o.a. van om op de bank te klimmen, om 
te graven in de modder, waarvan er genoeg is tijdens het 
regenseizoen, en om mee te klappen met de muziek.  Het is geweldig 
leuk om hem te zien opgroeien.  Hij krijgt ons altijd aan het lachen, ook 
tijdens zwaardere dagen en we zijn heel dankbaar dat hij deel 
uitmaakt van onze familie. 
 
Voordat het te warm wordt gaat Kate zo nu en dan ’s morgens 
joggen.  Ze is aan het trainen met wat vriendinnen omdat ze in 
november een halve marathon  hoopt  te rennen in Kampala.  
 
Gertjan speelt iedere zondagavond voetbal en rugby met andere 
buitenlanders en een aantal Oegandezen en probeert daarnaast  zo 
nu en dan te gaan fietsen.  Maar daar is hij tot nu toe, nog niet zo heel 
vaak aan toegekomen. 



 

 

Kate’s opa is op 4 september op 98-jarige leeftijd overleden.  Het was erg 

moeilijk voor Kate dat ze de begrafenis niet kon bijwonen en letterlijk op grote 

afstand  was van haar familie en vooral haar oma.  Gelukkig konden we de 

begrafenis online volgen. 

 

 

Vorige maand hebben we het land bezocht waar de nieuwe scholen zullen 

worden gebouwd.  Op dit moment is het alleen maar een heel groot stuk land 

met bos en akkergrond. Door de struiken heen, hebben we de plek gezien 

waar begonnen zal worden met het bouwen van de basisschool. 



 

 

Begin september is een team van EMI (met ingenieurs en architecten uit GB, 

de VS en Oeganda) aangekomen om verder te werken aan het masterplan 

van de scholen, met vooral de focus op de basisschool.  Na een week hard 

werken hebben ze een presentatie gegeven.  Ze zijn inmiddels weer 

vertrokken, maar ze zullen de komende weken verder werken aan het 

plan.  Het basisschoolcomplex zal bestaan uit 8 schoolgebouwen (met elk 

twee klaslokalen), een gemeenschapsruimte met keuken, een bibliotheek, 

een aantal huizen voor leerkrachten en vier huizen voor teams en andere 

bezoekers.  Het is mooi om te zien dat er langzaam maar zeker vooruitgang 

wordt geboekt met het starten van de bouw van de school. 

 

 

Op een ander stuk Hope Alive! grond zijn de Hope Alive! studenten 

begonnen met een agrarisch project.  Ze hebben een groot stuk grond 

ontgonnen en hebben er daarna zoete aardappels en bonen op geplant.  Aan 

het eind van het jaar komen studenten uit Masaka en Kampala naar Gulu toe 

voor een grote Hope Alive! conferentie.  Tegen die tijd zal er geoogst worden, 

zodat de opbrengst tijdens de conferentie kan worden gegeten. 



 

 

Hope Alive! heeft een sport en spel dag georganiseerd om het begin van de 

schoolvakantie te vieren.  Gertjan heeft gevoetbald met Hope Alive! 

personeel tegen de studenten en Ben moedigde hem aan. Kate deed mee 

aan een estafette.  

 

 

Een groep collega’s en vrienden hebben eind vorige maand het toneelstuk 

Charlie and the chocolate factory (Sjakie en de chocoladefabriek) 

georganiseerd.  Gertjan speelde de rol van Mr. Bucket, Charlie’s vader, en 

Kate heeft geholpen met het maken van het decor.  Er is niet zoveel te doen 

in Gulu, dus het was erg leuk dat we hieraan konden deelnemen. 



 

  

  

 

Lokale Scholen 

Een paar weken geleden heeft Kate een 

vriendin/collega geholpen met het 

evalueren van de training op een aantal 

lokale scholen.  De collega werkt voor een 

organisatie (Read for Life) die zich vooral 

bezighoudt met het trainen van 

leerkrachten, zodat zij de kinderen beter 

kunnen onderwijzen in het leren lezen en 

schrijven.  

 
Om te kunnen evalueren of de training 

effect heeft, gaan ze drie keer per jaar 

naar 22 scholen (de helft in het 

programma en de andere helft niet) en 

testen ze 15 willekeurige leerlingen per 

klas uit de groepen 1,2 en 3. 

 
Voordat we naar Oeganda verhuisden 

wisten we al dat m.n. het onderwijs in het 

noorden niet erg goed is, maar Kate was 

verbijsterd over het lage leesniveau van 

de kinderen.  De meeste 9- en 10-jarige 

  

 

 

Waterput Project 

  

In augustus is begonnen met het bouwen 

van een hek om het Hope Alive! 

terrein.  Het werk is bijna uitsluitend 

gedaan door huidige en voormalige Hope 

Alive! studenten, die bouwkunde hebben 

gestudeerd of naar een vakschool 

gaan.  Het werk is bijna afgerond, maar 

omdat het hek er nu staat is het nu 

mogelijk om de put te boren.  

 

 
 

Vorige week maandag zijn collega’s van 

ons daaraan begonnen.  Als het goed is, 

is alles afgerond voor het einde van de 

maand september en hebben de Hope 

Alive! kinderen voldoende schoon 

drinkwater.  Iedereen die hieraan heeft 
bijgedragen hartelijk dank!  



 

leerlingen kenden niet alle letters en 

konden ook korte 4-letter woorden niet 

lezen.  Achteraf hoorde Kate dat de 

scholen waar zij de evaluatie had gedaan 
behoorden tot de scholen die deel 

uitmaakten van het programma en 

daardoor tot de beste scholen 

behoorden.  

 

Het is des te meer een bevestiging dat het 

belangrijk is dat Hope Alive! zelf een 

school opstart met goed onderwijs en dat 

we daarnaast betrokken zijn bij het trainen 

van leerkrachten op de lokale scholen. 

 

Acholi 
 

Hier zijn een paar Acholi woorden en 
zinnen.  Sommige woorden zijn 
hetzelfde, maar worden op een 
verschillende toon uitgesproken en 
beteken dan heel iets anders. 
 
Apwoyo = Bedankt 
Apwoyo = Konijn 
 
Awero i gang lega = Ik zong in de kerk 
Awero gang lega = Ik verfde de kerk 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gebedspunten 

 

 We willen God danken voor het 

leven van Kate’s opa en de impact 

die hij heeft gehad op veel 

mensen.  Tegelijkertijd vragen we 

gebed voor Kate en haar familie en 

vooral haar oma, die na 70 jaar 
huwelijk nu alleen verder moet. 

 We zijn ook dankbaar dat het team 

van EMI hier een week lang heeft 

kunnen werken en dat er een 

behoorlijke vooruitgang is 

geboekt.  We vragen gebed voor 
een voorspoedig verloop van de 

rest van het project zodat we de 

nieuwe school kunnen opstarten. 

 We vragen ook gebed om 

doorzettingsvermogen voor onze 

talenstudie.  We zien vooruitgang, 

maar weten tegelijkertijd ook dat 

het nog wel even zal duren voordat 

we vloeiend Acholi kunnen 

spreken. 

  

 

 

 

Hartelijke groeten vanuit Oeganda, 
 
Kate en Gertjan Flikweert 

 

 

 


