
Mijn Oeganda reis 
 
Meppeler hockey vrienden 
 
Deze herfstvakantie ben ik met een groep van 12 vrijwilligers naar Oeganda afgereisd om  
mee te werken aan het renoveren van een basisschool in de “zeer arme” provincie Otuke.  
Wat een ongelofelijke ervaring! 
Amsterdam, Kigali Rwanda, Entebbe Oeganda en overnachten in Kampala. 
Naar Jinja bezoek aan het begin van de Nijl en Lira zelf bezoeken, overnachten aan de Nijl! 
De volgende dag door naar Lira. Ongeveer 650 km rijden naar het noorden 
In Lira zaten we 6 dagen in een hotel. Van daaruit reden we elke dag per busje naar onze 
activiteiten in Otuke.  Tussen de 60 en 80 km oftewel dik 2 uur in het busje voor een echte 
Afrikaanse massage. De wegen zijn daar gewoon slecht tot zeer slecht. Van een stukje asfalt 
weg naar gravel, zand en klei met gaten en kuilen met en zonder water. 
 
Bezoek aan kerkdienst dit was een must, maar wat een feest. De 
mensen zijn zo blij om ons te zien. Dat betekent daar veel dansen, 
gillen en muziek. De dienst zelf durende 3 uur. Alle mensen daar 
zijn bijzonder geduldig. Ze zitten rustig op de grond te luisteren 
naar de preek. Af en toe komen er honden binnen lopen, 
kinderen lopen overal en het mooiste was een kip die 
bezemstelen om gooide tijdens de dienst. Deze is vakkundig door 
iemand verwijderd. 
 
Na de dienst kregen we een voorstelling over de oorlog daar te zien, met natuurlijk ook 
muziek en dans. Deze toneelstukken helpen de mensen om hun oorlogstrauma’s te 
verwerken. 
 
 
Op maandag gingen we dan eindelijk naar de basisschool. Deze 
was al bijna klaargemaakt door lokale bedrijven. Wij hebben 
vooral schilder-, stuc-, timmer- en decoratiewerk gedaan.  
Voor de kinderen waren wij een bijzondere 
bezienswaardigheid. Tijdens de pauzes stonden er honderden 
kinderen om ons heen te kijken. Een aantal die het durfden 
mochten meehelpen met verven of vijlen. Dat was nieuw voor 
hen! 
In een klas van 8 bij 8 meter zaten wel geteld 100 leerlingen. 

Niet te geloven, maar 
ik heb ze geteld!  



De hoofddocent heeft van ons 2 setjes voetbalkleding en een leren bal gekregen. Dat is voor 
daar puur goud. Wat een blijdschap. Meteen werd er een wedstrijd gespeeld bij 30 graden in 
de brandende zon. MSC tegen d’ Olde Veste ‘54. 
Op blote voeten op een grasveld waar de koeien 
net weg waren en de lijnen waren stenen. Wat een 
feest! 
 
 
 
 
 
 
Maar de shirtjes van ons MHV staan de kinderen daar erg goed. 
Geweldig om daar zover van Meppel onze licht blauwe shirtjes te zien. 

 
 
 
De opening van de school was een groot feest. Om 9:30 uur stond de muziek al 
verschrikkelijk hard. De officiële opening zou pas beginnen om 14 uur! 
Na de laatste hand gelegd te hebben aan de school en de inrichting, begonnen de 
feestelijkheden. Onder de bomen zaten honderden mensen, jong en oud, geduldig te 
wachten. Alle klassen hebben wel een dans, zang of toneelstukje gedaan.  
Daarna 9 sprekers, de laatste was het belangrijkste. We hadden allemaal een hoofdtelefoon 
op en een van de mensen van het Otuke team in Oeganda vertaalde alles voor ons in het 
Engels.  
 
De impact van deze renoveerde school in de omgeving is 
enorm. Nu zitten er ongeveer 750 leerlingen, maar door dit 
nieuwe gebouw zal dit waarschijnlijk op lopen naar 1000 
leerlingen. Een kind naar school sturen kost de ouder 
ongeveer 12,50 euro per kwartaal. Voor daar een behoorlijk 
bedrag! 
 



Tijdens een huisbezoek aan een spaargroep hebben we 
kunnen zien hoe de mensen daar leven. Wij moesten de 
werkzaamheden doen die zij normaal zouden doen. 
Denk aan terrein aanvegen, water halen bij de bron, vuur 
maken, rijst wassen, uien fruiten, kip slachten, eten maken 
en onkruid wieden. De mensen daar hadden de grootste lol. 
Mijn reisgenoot Bert en ik waren bij een man van 42 jaar 
oud. Hij heeft 3 vrouwen en 13 kinderen, 5 hutjes bij iedere 
vrouw. Een hutje voor koken, een voor de jongens, een voor 
de meisjes, een voor zijn vrouw en hem en een is het plezier hutje! Voor de nieuwe aanmaak 
dus. 
Ook hier kregen we een voorstelling over de oorlog daar. 
Een spaargroep bestaat uit ongeveer 30 personen uit een dorpje, die onder begeleiding van 
het Otuke team daar leert samenwerken, samen praten en elkaar vertrouwen. Samen 
spreken ze af hoeveel ze per maand gaan sparen. Bijvoorbeeld 50 cent per maand. 
Als iemand een idee heeft om bv goede zaden te kopen voor 
pinda’s of mais kan die persoon geld lenen uit de pot. Na een 
aantal maanden betaalt deze persoon het geleende geld terug 
met rente. De levensstandaard gaat zo voor een grote groep 
mensen omhoog en ze doen het zelf. Met steun uit Nederland 
wordt het Otuke team daar betaald. Deze mensen helpen de 
spaargroepen ook met het verwerken van de oorlogstrauma’s. 
Geweldig om te zien wat het effect is en de oprechte 
blijdschap van de mensen daar. 
 
De laatste dagen waren weer reisdagen.  
Als een echte toerist een bezoek gebracht aan een natuurreservaat Murchison Falls. 
Olifanten. Harte beesten, wrattenzwijnen, springbokken, impala’s, krokodillen, giraffen, 
nijlpaarden en ga zo maar door. Echt prachtig. 
Na een nacht vliegen kwamen we op zondag 27 oktober om 6 uur aan op Schiphol. 
Superfijn om weer thuis te zijn, maar zo’n reis zet je wel aan het denken.  
We hebben het hier zo ongelofelijk goed in Nederland!  
Ik ben erg blij dat al het gesponseerde geld zo goed is terecht gekomen is en zal blijven 
komen. Hoe een relatief klein bedrag voor ons, zo’n positieve invloed daar heeft. 
 

 
 
Heel hartelijk dank.                                                     Jacky Vos  


