
 
Microkredieten en Onderwijs! 

  

  

 

In deze nieuwsbrief hopen we duidelijk te maken waarom we in Oeganda 

wonen.  We hebben een passie voor onderwijs en economische ontwikkeling en 

zijn ons bewust dat er al vele jaren miljoenen aan Afrikaanse landen zijn 

gegeven voor onderwijs en ontwikkeling. Desondanks wordt  er weinig 

vooruitgang  geboekt. Wij proberen samen met lokale medewerkers door middel 

van training en ondersteuning op lange termijn, een verschil te maken voor de 

lokale bevolking in het Noorden van Oeganda. 

 

  

 

Nursery Teachers Training College 

Kate is in februari 2018 begonnen met lesgeven op het Nursery Teachers 

Training College. Nursery school hier in Oeganda is voor kinderen van 3-6 jaar 

oud vergelijkbaar met peuter- en kleuterschool in Nederland. Kate maakt deel uit 

van een groot team (zie de foto hierboven) dat een passie heeft om de 

negatieve spiraal van slecht onderwijs hier in het noorden van Oeganda te 
doorbreken door studenten les te geven, die na het afronden van het 2-jarige 

programma leraar van de onderbouw willen worden. 

 

Een Oegandese vriend zei tegen ons: "Onderwijs is erg slecht in heel Oeganda, 

maar het is het slechtst in het noorden". De statistieken ondersteunen die 

verklaring; het leesniveau van kinderen is erbarmelijk slecht, met een 

gemiddelde van 3 woorden per minuut (voor leerlingen in groep 3) 

i.t.t.  ongeveer 100 woorden per minuut in het Westen. Het is heel gewoon voor 



 

kinderen om te zakken voor het examen en dan het schooljaar te herhalen. Je 

ziet vaak studenten op de middelbare school die al twintig jaar oud zijn, omdat 

het ze zoveel jaar heeft gekost voordat ze van de lagere school af waren. Als 

een student niet goed presteert op zijn/haar eindexamen voor de middelbare 

school, dan komt  zij/hij ze niet altijd in aanmerking om de studie te volgen die 

wordt gewenst. Als dat het geval is kun je in Oeganda altijd nog leraar worden 

en in het uiterste geval kleuterleerkracht. Het gevolg hiervan is dat  leerkrachten 

studenten moeten lesgeven, terwijl ze de lesstof zelf nooit onder de knie hebben 

gehad. 

 

 

Een aantal van Kate's studenten aan het werk! 

 

Bij het NTTC streven we ernaar deze spiraal te doorbreken door op een geheel 

andere manier te onderwijzen. We moeten de studenten opnieuw leren hoe ze 

moeten leren; niet door feiten uit je hoofd te leren, maar door kritisch te denken 

over het materiaal.  En dan de informatie te gebruiken voor als ze leraar worden. 

We streven ernaar om deze leraren te inspireren en te motiveren, zodat ze, 

wanneer ze hun eigen klaslokalen betreden waar ze ongetwijfeld een impact 

zullen hebben op honderden, zo niet duizenden studenten in hun loopbaan als 

leraar, zelfvertrouwen hebben om op een andere manier les te geven. Ze 

moeten het onderwijs aantrekkelijk maken, hun studenten erbij betrekken en 

respecteren en geen lijfstraffen uitdelen als een vorm van discipline. In de twee 

jaar dat ze bij ons op school zitten, willen we hun ogen openen voor nieuwe 

manieren van leren en onderwijzen. 

 

Het is vermoeiend en uitdagend werk, maar de negatieve spiraal in het 

onderwijs moet ergens worden doorbroken en wij geloven dat dit de beste 

manier is om op lange termijn een impact te maken. Goed onderwijs geeft 

studenten de kans om vaardigheden te leren die ze nodig hebben om hun 

dromen waar te maken. Daarom werkt Kate iedere week aan haar lessen en 

staat ze iedere zaterdagmiddag voor de klas, zodat haar studenten in de 

toekomst een ongelooflijk verschil kunnen maken in de levens van hun 

studenten. 



 

Microkredieten 

  

 

De meeste mensen hier in het noorden van Oeganda kunnen geen gebruik 

maken van een bank, dus is het moeilijk voor hen om te sparen. Als ze te 

maken hebben met onverwachte uitgaven of willen investeren in hun bedrijfje of 

boerderij, moeten ze geld lenen bij vrienden en familie of ze moeten een lening 

afsluiten bij geldschieters die veel te veel rente vragen. 

 

Om de mentors van Hope Alive! (medewerkers die zorgen dat alles goed gaat 

met de kinderen op school en in hun thuissituatie) hiermee te helpen is Gertjan 

begonnen met een project met microkredieten. In totaal hebben we €2.500 aan 

18 verschillende families gegeven. De leningen worden voor verschillende 

doeleinden gebruikt. Een aantal heeft producten gekocht om op de markt of in 

een winkeltje te verkopen, anderen gebruiken het om hun land te bewerken. 

Drie mentors zijn begonnen met het houden van bijen en één mentor heeft twee 

varkens gekocht. 

 

Eén van de vrouwen vertelde dat ze kleine gedroogde visjes verkoopt op de 

markt en dat ze hiervoor een lening heeft moeten afsluiten om de visjes te 

kunnen kopen. Voor deze lening moet ze bijna 50% rente betalen. We hebben 

uitgerekend dat ze uiteindelijk niets verdient door deze lening. Met het 

microkrediet kan ze daadwerkelijk wat geld gaan verdienen. 

 

De afbetalingen zijn tot nu toe goed gegaan. Nog geen defaults en maar één 

late betaling. Dat is mooi, want we zijn van plan om het geld nu te gebruiken 

voor een tweede ronde leningen voor de Hope Alive! studenten van Gertjan’s 

bijbelstudie/business training groep. 



 

Mentor Charles en zijn vrouw hebben bruine bonen en pinda's gekocht die 
ze nu in een klein winkeltje verkopen. 

 

Het Bijbelstudie gedeelte is een paar weken geleden afgesloten. Het was fijn om 

van de studenten de verhalen te horen hoe ze, wat ze geleerd hebben, in de 

praktijk hebben gebracht.  Een aantal van de studenten is al getrouwd en na de 

les over hoe je een goede echtgenoot kan zijn, heeft Denis verteld dat hij zijn 

vrouw heeft gevraagd hoe hij haar kan helpen. Ze antwoordde dat het lastig 

voor haar was om te koken en tegelijkertijd op hun 4 maanden oude baby te 

passen, dus vroeg ze of hij op de baby kon passen. Denis vertelde trots dat hij 

zijn dochter heeft vastgehouden (iets wat ongebruikelijk is hier voor mannen) en 

dat hij haar mee naar buiten had genomen. De volgende dag hoorde zijn vrouw 

van verschillende andere buurvrouwen dat iedereen verbaasd was dat Denis 

voor de baby zorgde en dat zij zouden willen dat hun echtgenoten dat ook 

zouden doen. We hopen dat de studie het leven van de studenten ten goede 

heeft veranderd en daardoor ook het leven van hun (toekomstige) families. 

 

Gertjan is nu begonnen met een business training met dezelfde groep 

studenten. Ze leren alles wat ze nodig hebben om zelf iets op te starten, daarna 

schrijven ze een businessplan en vervolgens krijgen ze aan het eind van de 

training een lening. In onze volgende nieuwsbrief hopen we meer te schrijven 

over de verschillende projecten die ze hebben gekozen. 

 

  



  

 

Flikweert Familie Update 

 

Onze jongens groeien erg snel op! 

Ben is vorige maand 3 jaar geworden 

en Isaiah is bijna 9 maanden. We 

moeten hem nu voortdurend in de 

gaten houden, want hij is vorige week 

gaan kruipen en het is 

verbazingwekkend hoe snel hij al 

overal heen kan. Het is heel wat om 

voor deze twee drukke jongens te 

zorgen, maar tegelijkertijd zorgen ze 

voor veel vrolijkheid in ons huis en 

zijn we ook geweldig dankbaar dat wij 

ze mogen opvoeden! 

 

In april hadden we een conferentie in 

Kenia met collega’s uit heel Oost-

Afrika. Het was mooi om met 

iedereen ervaringen te kunnen delen 

en nieuwe ideeën op te doen. Na 

afloop van de conferentie hadden we 

ook een paar dagen vakantie. De 

jongens vonden het heerlijk om op 

het strand en in het zwembad te 

spelen en voor ons was het ook een 

aangename break van al het werk.  

 

Voor Ben’s verjaardag zijn opa en 

oma ook bezoek geweest! Het was 

erg leuk om wat tijd met hen te 

kunnen doorbrengen en Ben vond het 

geweldig dat hij iedere dag een 

kadootje mocht uitpakken. 

 

Gebedspunten 

 

 Gertjan gaat volgende 
week met een aantal 
collega’s van Hope Alive! 
naar een training van 
Foundations of Farming, 
die Bijbelse principes 
gebruiken om 
kleinschalige boeren te 
helpen met hun landbouw. 
We hopen in de toekomst 
dit ook toe te passen op 
het land dat Hope Alive! 
heeft gekocht. We vragen 
gebed dat de training goed 
zal verlopen en we het ook 
op een goede manier 
kunnen toepassen. 

 Begin volgende maand 
komt een team uit de VS 
ons werk een week 
ondersteunen.  We kijken 
ernaar uit, maar er zijn nog 
veel dingen die geregeld 
moeten worden. We 
bidden dat de reis een 
grote impact zal hebben 
op het werk hier, maar ook 
in de levens van de 9 
teamgenoten die komen. 

 We vragen ook gebed 
voor de studenten in 
Gertjan’s 
Bijbelstudie/business 
training, dat ze alles wat 
ze geleerd hebben in de 
praktijk kunnen toepassen 
en ook nu ze moeten 
beslissen wat voor project 
ze willen gaan opstarten. 

  



  

   

 

 

Hartelijke groeten vanuit Oeganda, 
 
Gertjan, Kate, Ben en Isaiah Flikweert 

 

 

 


