Als u mee wilt doen om de zusters te ondersteunen met
het werk dat onze tante en oud tante begonnen is stuur
dan een mail naar bwandafonds@gmail.com. We
zullen u dan op korte termijn via de mail laten weten
hoe de ondersteuning concreet vorm krijgt.

Uganda is een
voormalige Britse
kolonie.
Ongeveer 8x zo groot
als Nederland en telt ca
30 miljoen inwoners
Na het bewind van Idi
Amin (1971-1979) en
Milton Obote (19801985) is Oeganda in ee
rustiger en stabieler
vaarwater gekomen
onder Yoweri Museveni
(sinds 1986)
De economie kent een
lage inflatie (ca 5% ) en
de Shilling staat zeer
sterk.
De economie is erg
afhankelijk van de
agrarische sector,
vooral koffie en dat
beperkt de mogelijk
groei van welvaart.
Bruto Nationaal
Product: € 6,5 miljard
(nederland € 520
miljard)
Inkomen per hoofd
van de bevolking:
€ 250 per jaar
(Nederland € 20.000)
Export producten:
koffie, thee, katoen, vis,
goud
Levensverwachting:
44,6 jaar (v) - 43,3 (m)

Bwandafonds (tante Aagje / François de Borgia /tante Cato / Mechtild)
Contacten met de Bannabikira Sisters, een in 1910
door de Witte Zusters opgerichte congregatie van
vrouwelijke religieuzen in Oeganda, hebben bij
enkele nazaten 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 nog altijd door de Bannabikira
worden voortgezet.

Riet en joke bij het graf van Mere Mechtilde
Sister Cate Nakatudde en mother Maria Magdalen,
twee Bannabikira Sisters, waren resp. in juni en
augustus in Nederland (onder meer bij Nico
Wesselingh en de familie Verkleij in Hazerswoude
en de Witte Zusters in Boxtel); Riet Nouwens en
Joke Linders waren in oktober jl in Oeganda.

opleiding tot Bannabikira, ziekenzorg, opvang van
wezen, dovenschool, godsdienstonderwijs, agrarische
werkzaamheden zijn voortgezet door de Bannabikira
Sisters.
Op een aantal punten is dringend ondersteuning
nodig:
- Schoolgeld voor (boarding school) kinderen
zonder ouders of familie, afhankelijk van
leeftijd en niveau van onderwijs, 100 tot 350
euro per kind per termijn. 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 700 euro.
- De gebouwen van de lagere school, St.
Theresia, dateren nog van de jaren twintig en
zijn dringend toe aan restauratie. De zusters
werken aan een kostenraming daarvan.
- Het verpleeghuis voor de oudste Bannabikira
(tussen de 80 en 100) jaar is dringend aan
renovatie toe. De zusters leven in
omstandigheden waarvoor men zich hier
ernstig zou schamen en die niet in
overeenstemming zijn met hun inzet voor het
geloof en de gelovigen.
Jan Verkleij (Zoeterwoude) heeft intussen een
rekening geopend bij de Triodosbank waar giften
voor deze projecten op gestort kunnen worden. 78
47 61 345
Riet Nouwens zal de tweede rekeninghouder
worden.
Aan Sister Cate Nakatudde en mother Maria
Magdalen is gevraagd jaarlijks verslag te doen
van wat er met de op het Bwandafonds gestorte
gelden is gedaan.

Groep 3 van de basisschool st Theresia
Bijna alle door tante Cato en tante Aagje gestarte en
begeleide activiteiten: lager en voortgezet onderwijs
voor meisjes, een Teachers Training Centrum, een

(zeer) oude zusters voor de kerk in Bwanda

