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HET BWANDAFONDS 
 
Hoe en waarom is het Bwandafonds 
opgericht. Wat willen we ermee  
bereiken en wie werken er aan mee? 
 
 

In 2007 waren de zussen Joke Linders en Riet Nouwens te gast bij de Bannabikira Sisters  in 
Bwanda (Masaka) Oeganda om kennis te maken met het werk en de inspiratie van deze 
religieuze gemeenschap.* Dit bezoek werd aanleiding voor de oprichting van het fonds dat 
voor een groot deel wordt gedragen door familieleden en vrienden van de families gerelateerd 
aan de namen Verkleij en Wesselingh. 

 
In 1899 vertrokken Cato Verkleij 
(mother Mechtild) en drie Witte 
Zusters naar Oeganda. Daar zetten zij 
zich in voor onderwijs, 
gezondheidszorg  en kerstening van 
de Afrikaanse bevolking en de 
vorming van de eerste orde voor 
vrouwelijke religieuzen, de 
Bannabikira (Dochters van Maria).  
Twintig jaar later voegde Aagje 
Wesselingh (Francis de Borgia) , nicht 
en petekind, zich bij haar. Samen 
hebben zij grote werken verricht. Tot 
op de dag van vandaag zet een immer 

groeiende groep van Afrikaanse zusters hun werk voort. En nog altijd worden de namen van 
Mother Mechtild en Francis de Borgia in ere gehouden.   
Het Bwandafonds is dus opgericht door familieleden die zich verbonden weten met wat deze 
twee vrouwen probeerden te realiseren. 
Bwanda is de naam van een snelgroeiend plantje dat als symbool werd ingezet van de eerste 
door de zusters gebouwde nederzetting.   
Met het fonds beogen we een bijdrage te leveren aan wat de zusters als hun kernactiviteiten 
beschouwen: opvoeding en opleiding van kinderen en jonge mensen; opvang en verzorging 
van kinderen waarvan de ouders ziek zijn of overleden aan aids en gehandicapte kinderen als 
doven en/of blinden die extra zorg behoeven.  
Steeds als iemand van ons een bezoek bracht aan Bwanda raakten we onder de indruk van de 
creativiteit en het doorzettingsvermogen waarmee de zusters in vaak moeilijke en armoedige 
omstandigheden hun werk inhoud en vorm geven. De armoede van de bevolking, het 
gebrekkige onderhoud van de gebouwen, de voortdurende noodzakelijke scholing van de 
onderwijskrachten, het gebrek aan vervoer waardoor de kinderen te laat of niet op school 
komen en de altijd tekort schietende overheidsbijdrage zijn debet aan deze moeilijke 
omstandigheden. 
 

 

 
Mère Mechtilde (Cato Verkleij) met haar (wees-) kinderen 
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Een van de zusters, Sr. Catherine Nakatude die ook in Nederland is geweest, is onze vaste 
contactpersoon. Zij houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen en is verantwoordelijk voor 
de verdeling van onze donatie ter plaatse. 
In de eerste jaren zijn de donaties besteed aan de (gedeeltelijke) reparatie van lekkende 
daken van de St. Theresa Primary Day- and Boardingschool en aan schilderwerk. Later konden 
met behulp van onze donaties deuren en ramen, bestemd voor de hoogstnoodzakelijke 

huisvesting van vrouwelijke 
onderwijskrachten, betaald worden. 
Het afgelopen jaar werden drie 
computers aangeschaft. Tot nu toe 
moest men werken met één pc op 
112 kinderen. Ook werd herstelwerk 
verricht aan de jongensslaapzaal. 
Jaarlijks werd een deel van het 
bedrag besteed aan de huisvesting 
van oudere zusters en aan de 
ondersteuning van 10 tot 15 
schoolgaande en/of studerende 
kinderen. 
Bij gelegenheid van het 100-jarig 
jubileum van de Bannabikira werd via 
een extra collecte een bedrag van € 
1100 bijeengebracht als bijdrage voor 

de bouw van een opvanghuis voor alleenstaande moeders en kinderen lijdend aan hiv/aids. 
In de jaren 2008 t/m 2013 is in totaal meer dan € 28.000 rechtstreeks overgemaakt naar de 
rekening van het Francis/Mechtildefonds (Oegandese naam) bij Barclays in Kampala. De 
zusters laten ons met regelmaat weten dat zij zich daardoor zeer gesteund voelen.  
Vaste maandelijkse én incidentele bijdragen (de opbrengst van collecte of acties) zijn welkom.  
 
Met donateurs en belangstellenden onderhouden wij contact door middel van een Nieuwsbrief 
– 13e Nieuwsbrief verschenen juli 2014. 
 
Alle Nieuwsbrieven zijn terug te vinden op de website www.bwandafonds.nl waar ook allerlei 
achtergrondinformatie over de Bannabikira, de geschiedenis, actuele ontwikkelingen, 
inkomsten en bestedingen, de verbondenheid met de familie etc. te vinden is.  
Het Bwandafonds is te bereiken via contact@bwandafonds.nl  en/of Beukenlaan 2, 2382ER 
Zoeterwoude 
 
Aan het ontstaan en de voortgang van het fonds hebben bijgedragen Joke Linders, Riet 
Nouwens, Jan Verkleij en Nico Wesselingh. Sinds kort worden zij ondersteund door Sofie de 
Groot, Tessel Linders, Frank Velthuizen en Marloes Wesselingh. Er is niet gekozen voor de 
oprichting van een aparte stichting. 
Bijdragen zijn welkom op rekeningnummer NL66TRIO0784761345 tnv J.F. Verkleij eo M.L. 
Nouwens (Triodosbank). 
 
Oktober 2014 
 
*Witte zuster in donker Afrika – Joke Linders 
   Portret van een boerenfamilie 

 
Marloes Wesslingh op visite in Bwanda (2012) 


