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COLOMA UPDATE      December 2020. 

 

Geachte sponsor, 

 

Dit jaar zijn er helaas geen eindejaar rapporten en een kerstgroet van de 

kinderen omdat de Corona pandemie ook in Oeganda het dagelijks leven danig 

heeft verstoord. Daarom deze update waarin we u informeren over de gang van 

zaken op de Coloma school. 

 

Bezoek 

Het schooljaar in Oeganda loopt van februari tot 

eind november en ging ook dit jaar gewoon op tijd 

van start. Half februari hebben een vijftal leden van 

onze Rotary Club, samen met twee partners, een 

meerdaags bezoek gebracht aan de school. We 

werden zeer hartelijk ontvangen door de zusters en 

zijn uitvoerig geïnformeerd over de stand van 

zaken op de school.  

Het sponsorprogramma voor weeskinderen loopt naar volle tevredenheid en de 

zusters benadrukken nog eens het belang dat de programma heeft voor de 

betreffende kinderen. De kinderen hebben allemaal een zeer armoedige 

achtergrond en zouden, wij kunnen het niet genoeg blijven herhalen, zonder de 

sponsoring geen enkel zicht hebben op een behoorlijke lagere school opleiding en 

daarmee de kans op een acceptabele toekomst ontlopen.   

Met de school zelf gaat het, afgezien van Corona, overigens gestaag voorwaarts. 

Enkele jaren geleden werd er een geheel nieuwe keuken gerealiseerd en 

afgelopen jaar kwam het eerste deel van een nieuw slaapgebouw gereed. Het 

geld voor dit soort investeringen is afkomstig van goede doelen organisaties en 

uit particuliere initiatieven in de VS en Europa.  

Zo heeft onze Rotaryclub, geheel los van het sponsorprogramma voor de 

weeskinderen, samen met Rotaryclub Mbarara-East en met grote financiële 

ondersteuning vanuit Rotary International de financiering van een forse 

uitbreiding van de regenwater opvang capaciteit verzorgd. Als dit regenwater 

project klaar is heeft men gedurende een groot deel van het jaar de beschikking 

over gratis stromend water in het nieuwe slaapgebouw en is er een nieuwe 
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kleding-wasplaats. Op de afbeelding 

hiernaast zien jullie hoe het project er 

straks ongeveer gaat uitzien. De 

bouwkundige werkzaamheden zijn op dit 

moment praktisch afgerond en men gaat 

nu de leidingen van en naar de gebouwen 

aansluiten en de kleine tanks op het dak en 

bij de wasplaats installeren. Het project 

komt daarmee op tijd klaar voor het 

volgende regenseizoen. 

 

Voor zover ons bezoek aan de school en de bezichtiging van het 

regenwaterproject. Begin maart waren we weer terug in Nederland. 

 

En toen kwam Corona. 

Medio maart besluit de Oegandese regering dat alle scholen drie dagen later 

gesloten moeten zijn. Dat betekende dat in een paar dagen tijd zo’n 

honderdduizend kostschoolkinderen 

naar huis moeten. Bij Coloma was dit 

op 21 maart achter de rug en in de 

weken daarna ging in verschillende 

fases ook het merendeel van de 

leerkrachten en het overige personeel 

naar huis. Aanvankelijk nog met 

doorbetaling van een deel van het 

salaris maar na enkele maanden heeft 

de school die doorbetaling geleidelijk 

aan moeten afbouwen. Na verloop van 

tijd keren enkele leerkrachten en 

andere personeelsleden terug om 

tegen gratis voeding en onderdak wat hand en span diensten te verlenen op de 

locatie. Men helpt mee in de keuken en op het land en bij de verzorging van het 

vee. 

De schoolgemeenschap komt door Corona dus feitelijk tot stilstand. Alleen het 

werk aan het regenwater project gaat, zij het in een lager tempo, wel nog door. 

De zusters maken er ondertussen maar het beste van met de overige op de 

locatie aanwezige mensen.  

Omdat er geen inkomsten meer zijn en de school zo weinig mogelijk het door het 

Coloma Sponsor Programma ingebrachte schoolgeld wil aanspreken, waarover zo 

meteen meer, wordt de financiële situatie op een gegeven moment wel 

spannend. Enkele particulieren en een aantal goede doelen organisaties in de VS 

en de EU, waaronder ook onze eigen Rotaryclub, doneren grotere en kleinere 

bedragen om de nood wat te verlichten.  
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In juli moeten er besluiten worden genomen met 

betrekking tot de in januari ingeslagen voorraden 

bonen en aardnoten (pinda’s). Die voorraden zijn 

normaal rond deze tijd verbruikt en worden opnieuw 

aangevuld uit de nieuwe oogst die dan op de markt 

komt. Maar nu is dat natuurlijk allemaal anders omdat 

er veel minder verbruikt is. Verkopen van de oude 

voorraad lukt niet en bewaren tot het schooljaar 2021 

begint is geen optie in verband met de houdbaarheid 

van de producten. Daarop besluit de school om het 

voedsel dan maar gratis ter beschikking te stellen aan 

de families van personeelsleden en aan bewoners uit de 

omgeving van de school. Bovendien gaat er dan al 

geruime tijd iedere week een lading bonen en noten 

naar een opvanghuis voor ouderloze baby’s. 

 

In augustus krijgt de school hulp van vrijwilligers die, als dank voor het gratis 

voedsel dat ze eerder ontvingen van de school, nu gaan meehelpen bij het 

aanplanten van nieuwe gewassen.  

Half oktober keren de eerste kinderen terug naar de school. Het is de P7 klas die 

eigenlijk in november de eindtoets zou moeten doen. In verband met de 

lockdown is die eindtoets nu uitgesteld tot maart/april volgend jaar.  

Er doen geruchten de ronde dat de rest van de school mogelijk in februari 2021 

weer open mag maar er wordt ook gesproken over april of mogelijk nog later. 

Onzekerheid alom dus.  

 

Sponsorgelden 2020 

Omdat door de lockdown het merendeel van de in 2020 ingelegde sponsorgelden 

nog niet besteed is, hebben de Coloma school en Rotary Club Sittard overleg 

gepleegd over de besteding daarvan.  

Vooralsnog is het plan om een deel van het sponsorgeld te besteden aan de 

verbetering van de onderwijsmogelijkheden op de gehele school omdat alle 

kinderen in 2020 een flinke achterstand hebben opgelopen. Daarbij denken we in 

de eerste plaats aan de aanschaf van extra schoolboeken zodat alle kinderen 

straks over eigen boeken (in bruikleen van de school) kunnen beschikken. Ze 

hoeven die boeken dan niet langer te delen met een ander kind. Ook zijn er 

plannen in ontwikkeling om gedurende twee of drie jaar aan alle kinderen (vanaf 

P3) extra les te gaan geven in de avonduren, dit als aanvulling op het 

dagprogramma. 

Een ander deel van het geld zal worden gebruikt om de kosten op te vangen van 

sponsorkinderen die een of meerdere klassen moeten doubleren. De school 

verwacht dat dit doubleren veel vaker dan tot nu toe gebruikelijk het geval zal 

zijn omdat door de Corona lockdown een achterstand is opgelopen en het 
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leertempo daarom in de komende jaren opgevoerd moet worden. Tot nu toe 

werden de extra kosten van een doublerend sponsorkind door de school zelf 

gedragen. Maar door de bijzondere omstandigheden is dit niet langer houdbaar 

en willen we deze extra kosten, met inzet van het sponsorgeld uit 2020, 

gedurende een jaar of vijf voor onze rekening nemen.   

De school verwacht daarnaast ook dat er ouders zullen zijn die door de Corona 

pandemie zo erg in de financiële problemen zijn geraakt dat ze het schoolgeld 

voor hun kind niet langer kunnen betalen. Daar kunnen wij ook de helpende 

hand bieden en voorkomen dat zo’n kind van school moet.  

Al met al is er door de pandemie een heel nieuwe situatie ontstaan waarin we het 

door u in 2020 ingelegde sponsorgeld niet langer een-op-een aan een specifiek 

kind kunnen toewijzen. Veel is nu nog onduidelijk en we weten niet wanneer de 

situatie weer normaal  en stabiel zal zijn. In de tussentijd zal de school het 

sponsorgeld, in nauw overleg met onze Rotary club, zo goed mogelijk inzetten op 

de hierboven beschreven wijze. Mocht het echter zo zijn dat zich nieuwe 

ontwikkelingen voordoen die nopen tot een andere benadering dan zullen de 

school en wij daar gezamenlijk over besluiten. Voorop blijft staan dat we zo snel 

als mogelijk terug zullen keren naar de een-op-een financiering van de 

sponsorkinderen. In de tussentijd zal het door u in 2020 ingelegde geld zo goed 

mogelijk besteed worden aan extra onderwijsmiddelen en -faciliteiten en als 

reserve voor de door Corona pandemie veroorzaakte knelpunten in de komende 

jaren.  

 

Tot slot. 

Vooralsnog gaan we er vanuit dat in de loop van 2021 de situatie normaliseert en 

ook het door u gesponsorde kind weer naar school terugkeert. Mocht dat laatste 

onverhoopt niet het geval zijn dan nemen we uiteraard contact met u op.   

We hopen dat u met het bovenstaande een beeld heeft gekregen van de wijze 

waarop de Coloma school zich door de Corona crisis heen slaat en we vertrouwen 

erop dat u ook de komende jaren ons sponsorprogramma zult blijven steunen. 

De kinderen, de school en wij zijn u daar zeer erkentelijk voor.  

Er dient zich inmiddels alweer een nieuwe lichting kinderen aan die naar school 

moeten. Daarom zoeken we ook nu weer naar mensen die gedurende 7 jaar een 

weeskind willen sponsoren. Indien u hier, naast uw reeds lopende sponsoring, 

belangstelling voor heeft of iemand anders kent die eventueel geïnteresseerd zou 

kunnen zijn, laat ons dat dan s.v.p. zo snel mogelijk weten. U kunt daarvoor 

mailen naar: 

info@rotaryclub-sittard.nl t.a.v. Har Fransen, Coloma Orphans Project. 

Rest ons nog om u ondanks alle Corona beperkingen toch een fijne Kerst en een 

voorspoedig 2021 toe te wensen. 

 

Namens Rotary Club Sittard, het Coloma team. 

mailto:info@rotaryclub-sittard.nl

