Bwandafonds
Nieuwsbrief 19, juni 2020

Beste vrienden, familie, donateurs en andere belangstellenden,
Alweer dertien jaar steunt het Bwandafonds de activiteiten van de Bannabikira
(dochters van Maria) in Oeganda. Hun pogingen kinderen een goede, veilige en
gezonde toekomst te bieden middels scholing zijn meer dan honderd jaar geleden in
gang gezet door Cato Verkleij (mother Mechtilde) en Aagje Wesselingh (sister
Francis).
De afgelopen jaren zijn we druk geweest met relatief grote projecten, zoals de
renovatie van de St. Markschool voor dove en doofblinde kinderen, met de renovatie
van de meisjesslaapzaal en op dit moment de voorbereiding voor de renovatie van de
jongensslaapzaal. Dit vraagt veel tijd van ons die ten koste gaat van dat andere doel:
het delen van de ontwikkelingen in het gedachtengoed van Cato en Aagje. Daarom zijn
we ons aan het beraden om de komende jaren weer kleinschalige initiatieven te
ontwikkelen. Hierbij hebben we uw steun hard nodig! U leest hier meer over in het
vervolg van de nieuwsbrief.
Verder ontbreekt ook deze keer het bericht van de penningmeester niet. En leest u
o.a. over de ontwikkeling omtrent de renovatie van de jongensslaapzaal en hoe corona
ook in dit project zijn sporen trekt.
We hopen dat u met veel plezier deze 19e nieuwsbrief leest. Voor suggesties, mail
naar contact@bwandafonds.nl - Het bestuur

Het bestuur:
Tessel Linders (vz)
Jan Verkleij
Nico Wesselingh
Marloes Wesselingh
Riet Nouwens
Sofie de Groot
IBAN:
NL66 TRIO 0784 7613 45
t.n.v. Verkleij en/of
Nouwens
Website:
www.bwandafonds.nl
E-mail:
contact@bwandafonds.nl
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Projecten
Renovatie meisjesslaapzaal
Dankzij het Tolhuijslegaat dat eind 2017 via de
Dominicusgemeenschap te Amsterdam ter
beschikking kwam voor de Primary Theresiaschool
werd het mogelijk het asbest- en ook lekkende dak
te vervangen en enkele hiermee samenhangen
maatregelen treffen zoals ’n heus plafond, betere
afscheiding van de slaapruimtes voor de
surveillanten, aanpassing sanitair, etc.
De wekelijkse fotorapportages lieten zien hoe de
leerlingen waren ingeschakeld om het gebouw te
ontruimen en later opnieuw in te richten.

Jong en oud liep met ledikanten en matrassen te
sjouwen.
De directie, de medewerkers van de school, de
oudercommissie, de leerlingen, wie al niet, waren
juichend over het resultaat. Er kwam geen eind aan
de stroom dankbetuigingen.
Voor hen, maar ook voor ons was het een
opluchting dat aan een ongezonde situatie een
eind was gekomen en daarmee bijgedragen kon
worden aan de voorwaarden voor een goed
onderwijs- en leefklimaat.

Foto’s van de gerenoveerde meisjesslaapzaal

Renovatie jongensslaapzaal
Vervolgens kwam de jongensslaapzaal in het vizier.
Al voor het bezoek van Tessel en Riet eind 2017
had het hoofd van de school zuster Betty
aangegeven dat er zorgen waren over het lekkende
en losliggende dak (wij hebben de gaten gezien)
dat bij flinke wind dreigde in te storten en daarmee

groot gevaar vormt/vormde voor de
ondergebrachte kinderen.
En opnieuw besloot de legaatcommissie een ruim
bedrag ter beschikking te stellen voor het
herstelwerk. Het zou mooi zijn als de
vreugdekreten hierover ten gehore gebracht
konden worden!
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De voorbereiding en uitvoering blijken heel wat
voeten in de aarde te hebben. Bestuur en
oudercomité hebben hun schouders er onder gezet
en maakten plannen voor een heel nieuw op te
zetten gebouw van drie verdiepingen.
Enerzijds met het oog op het toenemend aantal
kinderen, anderzijds om er meerdere functies in te
kunnen onderbrengen. Men denkt in de loop van
de tijd via allerlei genoemde wegen het geld bij
elkaar te brengen.
Voor ons als Bwandafonds is een goed haalbaar
afgerond plan, inclusief tijdsplanning etc. absolute
voorwaarde voor het daadwerkelijk overdragen
van geld. In Bwanda denkt men in fasen, stukje
bouwen, geld verzamelen en pas dan weer verder
gaan. Technisch lijken we daar nu een gedeeld

beeld te hebben, nu de financiële dekking van de
eerste fase nog dicht krijgen
voordat overmaken van geld verantwoord is. Eén
en ander wordt helaas wel bemoeilijkt door een
veelheid van problemen.
Vanwege corona zijn de kinderen naar huis
gestuurd en zijn de scholen dicht, kerk gesloten,
etc. Kortom beperkende maatregelen vergelijkbaar
met de rest van de wereld. Daarnaast heerst er een
dreigende sprinkhanenplaag (weg oogst), ziekten
(mazelen) in de afgelopen tijd en werd er gerept
over angst voor kidnapping van jonge meisjes.
Kortom niet direct een situatie om rustig te kunnen
overleggen.
Daarom wordt vervolgd.

Huidige staat van de jongensslaapzaal

Het materiaal dat reeds is aangeschaft voor de
verbouwing van de jongensslaapzaal

*********************************************************************
Ontwikkeling van het Bwandafonds
De laatste paar jaren zijn er een aantal grotere
projecten gerealiseerd; De verbeteringen aan de st.
Marc dovenschool dankzij de opbrengst uit de
Vastenactie in 2017 en de renovatie van de gehele
meisjes slaapzaal van de Primary Theresiaschool in
2019 dankzij een legaat van de Dominicus kerk te
Amsterdam. Daarnaast loopt er op dit moment een
groot project om via hetzelfde legaat van de
Dominicus ook de jongensslaapzaal aan te pakken.
Bij het Bwandafonds merken we echter dat die
grote projecten ten koste gaan van de
oorspronkelijke doelstellingen. We hebben daarom
besloten om alles op alles te zetten om de
jongensslaapzaal tot een goed eind te brengen,
maar voor de toekomst weer te kiezen voor de
vorm die we in het begin voor ogen hadden. Niet

alleen geld inzamelen, maar vooral ook de
nalatenschap van de pioniers levend houden.
Ons doel met het fonds blijft tweeledig. Ten eerste
de goede werken die in 1900 gestart zijn met Cato
Verkleij en in 1920 uitgebreid met de komst van
Aagje Wesselingh levend houden in de huidige en
toekomstige familiegeneraties. En als tweede het
tot stand brengen van een gestage stroom van geld
naar Bwanda waar men op zou kunnen rekenen.
Hiervoor hebben we uw hulp nodig. We zijn
hiervoor op zoek naar meer donateurs en naar
meer initiatieven voor kleinschalige acties. Op een
creatieve manier iets met uw sportclub bijdrage
bijvoorbeeld of een veiling van huisvlijt enzovoort.
Laat het ons weten wanneer u een mooi initiatief
heeft, waar wij indien gewenst bij kunnen helpen!
Van onze kant gaan we zorgen voor
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foldermateriaal waarin we informatie geven over
ons fonds, de historie en de projecten, zodat we
initiatieven kunnen ondersteunen.
Aagje en Cato gingen zelf naar Oeganda, dat hoeft
niet meer, de Banabikira doen nu het werk daar.
Hoe mooi is het dat we via een eigen actie geld

kunnen inzamelen om een vervolg te geven aan
wat Cato en Aagje zijn begonnen en dat inmiddels
is uitgegroeid tot een complex met scholen en
internaten voor meer dan 1000 kinderen. Kinderen
die stuk voor stuk met onze steun goed terecht
komen en een mooie toekomst hebben!

Bericht van de penningmeester!
Ook in deze nieuwsbrief een verslag van het financiële reilen en zeilen van het Bwanda fonds. Het eindsaldo
van 2019 is in december overgeboekt naar Uganda. 3.600 euro!! Voor een deel kwam dit van de twaalf
‘vaste’ donateurs (vast bedrag per maand of kwartaal). Het restant (1.990 euro) was afkomstig van
incidentele bijdragen. Heel veel dank!!
Huidige stand van zaken:
Op dit moment (begin april) staat er 758 euro op de rekening. Het moet toch lukken om einde dit jaar hier
zo’n 4.000 euro van te maken!! De twaalf vaste donateurs maken periodiek een vast bedrag over. Dit
moeten er toch veel meer kunnen worden!! Dus nogmaals vanaf deze plaats een oproep aan alle lezers van
de nieuwsbrief: Overweeg eens om maandelijks of jaarlijks een bedrag(je) over te maken.
Ons rekeningnummer: NL66 TRIO 0784 7613 45 t.n.v. Verkleij en/of Nouwens
Vele kleintjes maken een grote stroom!

Brieven uit de Missie
Alweer anderhalf jaar geleden ontving ons fonds
een berichtje van Nol Verkleij uit Lisse. Bij het
doorspitten van de administratie van zijn vader
(Dirk Verkleij) kwam hij in een kasboek een brief
tegen afkomstig van Soeur Mechtilde (Cato
Verkleij).
Blijkbaar had ze correspondentie met meerdere
familieleden in Holland.
Ik (Jan Verkleij) ben in het bezit van een dertigtal
brieven gestuurd naar haar broer en schoonzus
(mijn opa en oma Dirk en Koos Verkleij-Koot).
Zelfde handschrift, zelfde kleur inkt. De oudste is
van 1897(!!) vanuit haar opleiding in Algiers. De
laatste is van 1949 een jaar voor haar overlijden.
De vroegste zijn moeilijk leesbaar in een klein
handschrift, soms overgaand in het Frans. Later
gaat ze wat groter en duidelijker schrijven. Ze
geven een mooi beeld van die periode. Zo gebruikt
ze regelmatig het begrip ‘zwartjes’; dit is nu
ondenkbaar!! Veel enthousiasme over gemelde
gezinsuitbreidingen, informatie over en groeten
aan familieleden en kennissen etc. In de latere
brieven gemopper over de moderne tijd. Zoals een
brief waarin ze haar verontwaardiging uit over de
invoering van de Engelse taal en de slechtheid die
daarmee geïmporteerd zal worden. Ik ga deze
brieven inscannen. Mocht er belangstelling voor
zijn, laat het dan weten. Een van die brieven (juli

1909) bevat een verslag van een reis van enkele
dagen die ze met een medezuster en gevolg heeft
gemaakt. Enkele fragmenten:
/---/Daar wij die dag een groot étape hadden af te
leggen, 8 à 9 uur, waren wij ‘s morgens vroeg op
weg. Tegen 6 uur kwam er een flinke onweerbui
aanvaren, gecompagneerd van een plas regen die
telde. Een hut bemerkende liepen al mijn 12
dragers, met pakken en hangmat op den rug, er op
af. Zonder complimenten ging alles naar binnen,
ofschoon de bewoners nog op bed lagen. Ik ook
natuurlijk en installeerde mij zoo goed mogelijk op
een bos gedroogd gras, met de zuster die met mij
was. De meisjes van ons gevolg maakten vuur
aan./----/ Ik dacht bij mij zelf waar toch zijn de
bewoners. Ik had geen erg dat zij in een hoek van
de hut nog op bed lagen/---/Daar de regen
aanhield, kookte men nog eerst wat eten. En alsof
het zoo hoorde nam men pan en vuur in beslag en
zelfs enkele pataten. En dat alles zonder een woord
of excuus van ons of een protest vanwege de
eigenaars./------Verder iets over lokale
eigenaardigheden:---/Er bestaan een aantal
bijzonderheden die als echte wetten worden
beschouwd. Zoals bijvoorbeeld mag een man nooit
zijn schoonmoeder zien. Komt zij haar dochter
bezoeken dan verlaat mijnheer het huis. Ontmoet
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hij haar op den weg dan maakt hij een omweg zoo
mogelijk, anders legt hij zijn handen voor de oogen
totdat madam voorbij is.
Hiernaast een afdruk van haar bidprentje met
Ugandese tekst.

Een bericht uit de Oegandese samenleving…
Parool 16/4/20
Twee Oegandezen, waarvan één, Seyo, dakloos, de ander, Nature, met status inmiddels, hebben elkaar in
Amsterdam ontmoet en vooral elkaar gevonden in de muziek. Nature richtte de stichting Ngoma op en
maakte muziek met jonge muzikale vluchtelingen.
‘We begonnen met helpen van asielzoekers in Amsterdam die de middelen niet hebben muzikaal talent te
ontwikkelen. Ik voel me met hen verbonden en ik herken hun frustratie. Met het opgehaalde geld huren we
een gebouw in Oeganda, waar weeskinderen les krijgen.
Nature werd ziek, Seyo probeerde hem met een beat nieuw leven in te blazen. Nature: het voelde alsof die
me genas. Het werd een lied, Coronalied, waaraan acht muzikanten hebben meegewerkt, Geheel vlgs. De
quarantaineregels kwamen ze een voor een langs om hun aandeel te leveren.
Nature en Seyo zijn bezorgd over hun familie in Oeganda. De lockdown is daar strenger dan hier. Je mag
amper over straat. Mijn vader heeft hierdoor geen werk. We kunnen nauwelijks bellen, mensen zijn daar
afhankelijk van internetcafés die dicht zijn.
Daarom maakten we het Coronalied : Covid-19 (Save the Nations) te beluisteren op youtube.
In Oeganda zijn nu ‘officieel’ 61 Coronapatienten. 6% van de volwassen bevolking heeft hiv/aids.

************************************************************************
Tot slot!
Ledenbestand
Het Bwandafonds heeft op dit moment circa 100 leden.
Het ledenbestand bestaat grotendeels uit familieleden
uit de verschillende takken. We proberen het
ledenbestand zo goed mogelijk up to date te houden.
Wijzig je je e-mailadres? Vergeet dit niet door te geven
via contact@bwandafonds.nl. We kunnen jouw hulp
ook goed gebruiken bij het uitbreiden

aan ons ledenbestand. Dit kan je het beste den door
deze nieuwsbrief door te sturen naar familieleden. Zij
kunnen zich dan zelf aanmelden. Hoewel we donatie
zeer waarderen, ben je als lid nergens toe verplicht. We
vinden het belangrijk dat we door het delen van
informatie over de projecten in Oeganda een relatie
behouden met de verschillende familiebanden.
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