Bericht nummer 2 van het Bwandafonds ,
Maart 2008
Contacten met de Bannabikira Sisters, een in 1910 door de Witte Zusters opgerichte congregatie van
vrouwelijke religieuzen in Oeganda, hebben bij enkele nazaten (eigenlijk een niet correcte term in dit
verband) van Cato Verkleij (mère Mechtilde) en Aagje Wesselingh (soeur François de Borgia) het plan doen
rijzen een vorm van structurele steun te genereren voor activiteiten die deze missiezusters begonnen zijn en
die tot op heden door de Bannabikira worden voortgezet.
Jullie ontvingen daar al enige informatie over en er zijn ook al verscheidene bedragen gestort, waarvoor
onze dank. Maar inmiddels is het tijd voor verdere informatie en wat meer concrete actie.
Ons doel is om als financiële ondersteuning een stroom(pje) geld naar Oeganda op gang te brengen. Een
geld stroompje waar ze min of meer op kunnen rekenen en waarmee de ook wat langere termijn projecten
gesteund kunnen worden.
We hebben de zuster gevraagd een paar vorstellen te doen, waar ze het geld aan zouden willen besteden.
Sister Cate Nakatudde liet hierop weten dat ze met het geld uit het Bwandafonds in eerste instantie twee
dingen willen doen:
-

-

Kinderen zonder ouders of familie in de gelegenheid stellen toch naar (kost)school te komen.
Afhankelijk van leeftijd en niveau van onderwijs is daarvoor 100 tot 50 euro per kind per termijn
nodig. Een schooljaar heeft twee termijnen. Dat betekent dat voor een kind op de basisschool
jaarlijks 200 euro opgebracht moet worden, voor een leerling van het voortgezet onderwijs 500 euro.
De gebouwen van de lagere school, St. Theresia, dateren nog van de jaren twintig en zijn dringend
toe aan een opknapbeurt. Zie ook de foto’s aan het eind van deze brief. Het hoofd van de school
heeft op ons verzoek een kostenraming gemaakt (zie bijlage). Het zou mooi zijn als wij daarvan
enkele posten voor onze rekening kunnen nemen.

De rekening bij de Triodosbank, 78 47 61 345 tnv J.F. Verkleij en/of M.L. Nouwens werkt intussen. Wij
zorgen er dan voor dat het geld Bannabikira Sister terecht komt. Eventueel kunt u bij uw donatie aangeven
voor welk project het geld bestemd is.
Het mooiste is natuurlijk als u uw bank opdracht kunt geven automatisch elke maand tien of vijftien euro af
te schrijven, dan wordt het inderdaad bij elkaar een geldstroompje waar de zusters in Oeganda op kunnen
rekenen, ook in de toekomst. Maar een groter bedrag een keer per jaar kan natuurlijk ook.
Wij zullen ons best doen u regelmatig op de hoogte te houden van de vorderingen.
Even wat anders, en toch weer niet. Joke en Riet zijn afgelopen najaar in Oeganda geweest. Eindelijk gaan
ze ons eens (geïllustreerd met foto’s) vertellen wat ze daar hebben uitgespookt. We nodigen u graag uit om
deze sessie bij te wonen en uiteraard is ook iedere andere belangstellende welkom, dus zegt het voort. De
bijeenkomst is op zondag-middag 4 mei, bij Hein en Ineke Verkleij, Vierheemskinderenweg 42, 2391MZ
Hazerswoude Aanvang ongeveer om twee uur. Uiteraard praten we ook over het Bwandafonds, het boek
van Joke, etc etc. Het wordt een mooie middag denke we zo.
Wilt u ons, mede in verband met de catering, zo snel mogelijk, maar uiterlijk 27 april laten uw komst laten
weten. Het liefst per E-mail op bwandafonds@gmail.com maar een briefje of telefoontje aan een van ons
mag ook. Het genoemde E-mail adres is een centraal adres voor ons, als u nadere info wilt hebben of ons
iets wilt melden dan is het handig dit adres ook daarvoor te gebruiken.
Nico Wesselingh
Jan Verkleij
Riet Nouwens
Joke Linders
Het Bwandafonds, per adres Beukenlaan 2, 2382ER Zoeterwoude

Hier enige foto’s van de
St Theresia Basisschool.
Aan de gebouwen en
inrichting is sinds de
stichting in de 20-er jaren
van de vorige eeuw, weinig
veranderd.
Kijk ook eens op:
www.bbukka.org

en klik op “St Theresa Girls
school”

