Bwandafonds
Nieuwsbrief 3, juni 2008
In zijn toespraak bij de officiële opening van het Holy Family Convent, op 30 december
1921, verwijst bisschop Streicher naar dat onopvallende, moeilijk uitroeibare kruid.
‘Zoals het Bwanda tiert, zo zal het de Bannabikira vergaan. Geworteld in de moederkerk
zullen zij zich over heel het land verspreiden en daarom is Bwanda een uitgelezen
naam voor hun eerste eigen vestiging.’

Begin
Contacten met de Bannabikira Sisters,
een in 1910 door de Witte Zusters van
Onze Lieve Vrouw van Afrika opgerichte
congregatie van vrouwelijke religieuzen
in Oeganda, hebben enkele familieleden
van Cato Verkleij (mère Mechtilde) en
Aagje Wesselingh (soeur François de
Borgia) ertoe gebracht een fonds te
starten om de activiteiten te
ondersteunen die deze missiezusters
begonnen en tot op heden door de
Bannabikira worden voortgezet.
Doel
Ons doel is om een stroom(pje) geld naar
Oeganda op gang te brengen waarop de
zusters min of meer kunnen rekenen en
waarmee zowel korte als lange termijn
projecten gesteund kunnen worden.
Daarnaast vinden we verbondenheid
belangrijk, verbondenheid met hetgeen
in gang is gezet door verre verwanten,
mensen met een ideaal.

Projecten
Er zijn momenteel twee projecten die de
aandacht vragen:
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
250 euro per kind per termijn nodig. Een
schooljaar heeft twee termijnen. Dat
BWANDAFONDS,
Het Bwanda ondersteunt werk in Oeganda
van de Daughters of Mary, gesticht in 1910
door Mère Mechtilde (Cato Verkleij)
Innitiatief
Joke Linders, Riet Nouwens, Jan Verkleij, Nico
Wesselingh
Correspondentie adres:
Beukenlaan 2
2382ER Zoeterwoude Nederland
071-5619025.
Mail: bwandafonds@gmail.com
Triodos bank nr 78 47 61 345
tnv J.F. Verkleij en/of M.L. Nouwens.

betekent dat voor een kind op de
basisschool jaarlijks 200 euro
opgebracht moet worden, voor een
leerling van het voortgezet onderwijs
500 euro.
Het tweede project:
De gebouwen van de lagere school, St.
Theresa, dateren nog van de jaren
twintig van de vorige eeuw en zijn
dringend toe aan een opknapbeurt. Het
nieuwe hoofd van de school, zuster
Theopista Namukasa, heeft een
kostenraming gemaakt waarin zij
aangeeft wat het meest urgent is.
Uw geld ter plekke.
Als u geld stort op onze rekening bij de
Triodosbank, 78 47 61 345 tnv J.F.
Verkleij en/of M.L. Nouwens, dan zorgen
wij ervoor dat het gestorte geld naar de
Bannabikira Sisters in Bwanda wordt
overgemaakt. Als u aan kunt geven welk
bedrag (per maand of jaar) u denkt te
geven, dan kunnen wij de zusters
melden op welk bedrag (per jaar) ze zo
ongeveer kunnen rekenen. Het mooiste
is natuurlijk als u uw bank opdracht kunt
geven dat bedrag automatisch af te
schrijven. Op die manier ontstaat een
geldstroompje waarop de zusters
kunnen rekenen. Als u liever een groter
bedrag ineens wilt geven, wordt dat
uiteraard ook gewaardeerd.
Welk bedrag ?
Dat wordt vaak gevraagd: “welk bedrag
moet ik doen”.
Het Bwandafonds wil zorgen voor
continuïteit, ondersteuning vanuit een
brede basis waar men in Uganda op kan
rekenen. Vanuit deze gedachte
prefereren we een bescheiden bedrag
per maand dat ook op langere termijn
door meer mensen is vol te houden. Hoe
hoog een bescheiden bedrag is, dat is
aan u. De bank maakt ook graag 5 Euro
per maand over!! Natuurlijk kunt u altijd
incidenteel meer overmaken. Heeft u een
meevaller; denk eens aan het
Bwandafonds. Is uw vakantie goedkoper
uitgevallen dan gedacht ......

Nieuws
Op zondag 4 mei kwamen 20 tot 25
familieleden bijeen op de boerderij van Ineke
en Hein Verkleij aan de Vier
Heemskinderenweg in Hazerswoude. Het weer
was stralend, de weilanden groen en het
koolzaad glanzend geel. Jan Verkleij en Nico
Wesselingh vertelden over het Bwandafonds,
Riet Nouwens en Joke Linders vertelden aan de
hand van een power point presentatie (gemaakt
door Nico) over wat ze in Bwanda allemaal
gezien en ervaren hadden. Een geslaagde en
inspirerende bijeenkomst. Kort na die
bijeenkomst stond er 1300,- euro op de
rekening van het Bwandafonds
Op zondag 11 mei, pinksterzondag, vertelde
Riet Nouwens met het oog op de speciale
collecte in de Dominicuskerk in Amsterdam
over het Bwandafonds. De daarop volgende
collecte ten behoeve van de uitbreiding en
reparatie van de Theresaschool leverde 1600
euro op plus een extra gift van de wereldwinkel
van 200 euro. In totaal dus 1800 euro. Na
afloop kwam mensen van de Wilde Ganzen
en een goede doeleninstantie hun diensten
aanbieden. We zullen zuster Cate Nakatudde
en zuster Theopista Namukasa op de hoogte
brengen van dit mooie resultaat. Zodra we van
hen gehoord hebben, zullen we u dat via de
nieuwsbrief laten weten.
Eind augustus verschijnt bij uitgeverij Querido
het boek Witte zuster in donker Afrika,
portret van een boerenfamilie, het
levensverhaal van tante Aagje (sr. François de
Borgia) gereconstrueerd aan de hand van de
brieven die zij naar huis schreef.
Op zondag 14 september (Open
monumentendag) zal de auteur van dat boek,
Joke Linders, in de Scheepjeskerk van de
Hazerswoude/Groenendijk een toelichting
geven op de totstandkoming ervan. Een heus
sporenonderzoek. U bent daar van harte
welkom. Nadere informatie volgt. Als u nu al
meer wilt weten daarover bel, mail of schrijf
ons.

