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Inderdaad, het was even stil van de kant van het Bwandafonds. Niet vanwege de
crisis maar omdat het internationale bankwezen zo haar eigen wegen volgt die wij
als jonge organisatie niet direct konden volgen.
Er kwam nog heel wat bij kijken om het
geld naar Oeganda over te maken. Wat
was er aan de hand. De zusters hebben in
Oeganda een speciale bankrekening
geopend voor ons fonds (dat zij overigens
het "Sister Francis/Mechtilda" fonds
noemen). Deze rekening is bij de Barclays
bank in Masaka. Wij kunnen het geld niet
direct naar die rekening sturen maar dat
moet via Londen. Waarom dat is weet
niemand, dan verdienen de banken er
meer aan denk ik dan maar simpel. Het
begon met een verkeerd rekeningnummer
dat wij van de zusters hadden gekregen.
Het eerste klein bedrag, om de route te
verkennen kwam wel op z’n bestemming
aan. De twee grotere bedragen die daarna
volgden bleven op de een of andere
manier “steken” bij de Barclay’s Bank in
Kampala: “Het rekeningnummer kwam niet
overeen met de naam van de
begunstigde”. De schrik sloeg ons om het
hart.
Maar na diverse telefoontjes en
formulieren en stempels zijn inmiddels
zijn alle bedragen gearriveerd waar wij ze
wilden hebben. Met name dankzij onze
volhardende penningmeester en sr. Cate
Nakatudde. Uiteindelijk is het allemaal
goed gekomen en hebben wij in totaal een
bedrag van 11.000 euro kunnen
overmaken naar het Sister
Francis/Mechtild Fund. Momenteel staat er
weer zo’n 1000 euro op de
Triodosrekening en 500 euro is nog
onderweg naar Oeganda.
Mede namens Mother Magdalene, sr.
Cate en sr. Theopista allen heel veel
dank!!

Waaraan gaan de zusters het geld
besteden.
Informatie over wat er met de opbrengst
uit onze pot gedaan zal worden, vindt u
als bijlage bij deze nieuwsbrief.

Het geld wordt o.a. besteed om deze kinderen naar
school te laten gaan.

Stand van zaken bij het fonds
De nieuwsbrief gaat naar ruim zestig
belangstellenden, mocht u mensen kennen
die interesse hebben voor ons project dan
hebben we geen enkel bezwaar tegen
verdere verspreiding. Laat het ons even
weten. Er zijn vijftien donateurs die
maandelijks een bedrag overmaken.
Anderen doen dat op een tijdstip dat hen
uitkomt. Dat betekent dat we zonder
speciale acties jaarlijks 2000 euro
bijeenbrengen voor het werk dat Mother
Mechtilde en Sister Francis de Borgia
begonnen.
Het boek
Van Witte zuster in donker Afrika, portret
van een boerenfamilie zijn inmiddels zo’n
2500 exemplaren verkocht. Een artikel in
het aprilnummer van de Nestor leidde tot
een nieuwe ronde lezingen voor lokale en
regionale ouderenbonden en zusters.

Zo maar een berichtje over klimaat,
klimaatveranderingen en milieu in Oeganda
Nieuw voor mij was dat 80% van de
arbeidskrachten van Oeganda werkzaam is in de
koffieteelt. .Boon voor boon gaat daarbij apart
door de handen.
Na Ethiopie is Oeganda de belangrijkste koffieexporteur van Afrika. Ieder gezin heeft wel een
klein stukje grond waarop koffie wordt verbouwd.
Die koffieteelt kan over dertig jaar volledig
verdwenen zijn als gevolg van de
klimaatverandering.
De boeren zeggen dat de regens vroeger komen,
er in tegenstelling tot vroeger sprake is van
langere periodes van droogte en die droogtes
worden afgewisseld met harde winden en
geweldige hagelstormen.
Wetenschappers voorspellen dan ook dat OostAfrika meer neerslag zal krijgen als gevolg van
klimaatveranderingen. Daardoor ontstaat gevaar
voor overstromingen, grondverschuivingen en
erosie. Vruchtbare aarde zal wegspoelen,
gewassen worden vernield en de oogst zware
klappen krijgen (rapport “Turning up the heat:
climate change and poverty in Uganda” van
Oxfam).
Op kortere termijn zullen koffieboeren zich moeten
bezinnen op maatregelen en o.a. kiezen voor
koffievarianten die beter opgewassen zijn tegen
de grillige weerspatronen.
Bovengenoemd rapport dat gaat over de gevolgen
van klimaatveranderingen in Oeganda is te vinden
via internet.
Een recente ontwikkeling op het gebied van de
kleinschalige particuliere initiatieven in
ontwikkelingssamenwerking betreft de
oprichting van de Stichting Partin in mei j.l..
In Mei j.l. werd de stichting Partin opgericht.
Partin (www.partin.nl/) wil als koepelorganisatie de
belangen behartigen en een stem geven aan het
particulier initiatief in de huidige discussie over
ontwikkelingshulp èn beoogt het stimuleren van
kennisdeling en het bevorderen van
deskundigheid.
Een stichting waar wij ons als ‘kleinschalig
initiatief’ mogelijk te zijner tijd eens kunnen
oriënteren. Het is natuurlijk de vraag of het
Bwandafonds ‘groot’ genoeg is om hiervan te
profiteren maar misschien toch iets om in de gaten
te houden.
Er is van alles gaande wat betreft het beleid op
het gebied van ontwikkelingssamenwerking.
Het blad IS – internationaal samenwerken – doet
daarover maandelijks verslag.
Een van de aandachtspunten van Bert Koenders,
minister voor Ontwikkelingssamenwerking, –
naast vele andere en grootschaliger
aandachtsgebieden – is het tegengaan van
versnippering en het garanderen van effectiviteit
van de hulpverlening.
Riet Nouwens

Honderd jaar Bannabikira
De zusters bereiden zich voor op de
viering van hun honderdjarig bestaan in
2010 en hopen velen van ons bij hun
feestelijkheden te begroeten.
Vooruitlopend hierop hebben de zusters
een DVD uitgebracht met "centenary
hymns". We hebben een exemplaar
toegestuurd gekregen en het is werkelijk
alleraardigst om te zien en te horen. Een
van de liederen staat inmiddels op
Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=AWeVWyU65qg

Je kan bij You Tube ook zoeken op
"Bannabiikira" of "Daughters of
Mary/Bwanda".
Mocht u, na het zien en horen van de clip
het gevoel hebben de hele DVD te willen
zien, laat het dan even weten. We sturen u
graag een kopie.

Het centenary koor
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