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 Nieuwsbrief 
speciale editie in het kader van de…  
 

 
 

 

 

 
 

 

*************************************************************** 

Beste vrienden, familie, donateurs en andere belangstellenden, 
 

Het is een jaar stil geweest rondom het Bwandafonds, maar we hebben uiteraard niet 
stil gezeten. Eind 2015 hebben we de plannen gesmeed om in 2017 mee te doen met 

de Vastenactie, in samenwerking met de Parochie Heilige Thomas in gemeente Alphen 
a/d Rijn. Hiervoor moesten we in 2016 veel voorbereidingen treffen om in aanmerking 
te komen met onze projecten. Het bestuur van het Bwandafonds heeft met elkaar 

nagedacht over mogelijke doelen voor het geld. In overleg met de zusters in Oeganda 
hebben we besloten om ons te richten op de St. Mark VII school voor dove en 

doofblinde kinderen. Dankzij ons lokaal contactpersoon Ans de Jager, vriendin van 
Marloes en Frank, hebben we gezamenlijk een drietal projecten gedefinieerd ter 
verbetering van de voedsel- en water voorzieningen van de school.  

 
In deze thema nieuwbrief leest u meer over deze projecten. Daarnaast vindt u een 

overzicht van de activiteiten die er tijdens de vastenactie plaats vinden, met speciale 
aandacht voor de lezing van Joke Linders over de verbintenis tussen Hazerswoude-
Rijndijk en Oeganda, op 26 maart in de Bernarduskerk. 

 
We hopen natuurlijk ook op een bijdrage van jullie voor deze speciale doelgroep. 

Doneren kunt u doen op het rekeningnummer van het Bwandafonds. Dit vindt u 
onderaan de nieuwsbrief. Veel leesplezier!! 

 

-het bestuur- 
 

  

Parochie H. Thomas / Bwandafonds 

Vastenactie 2017 
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De Projecten 
 

Draag bij aan de verbetering van de water- en 

voedselvoorziening van de Mark VII school voor dove en 

doof-blinde kinderen in Oeganda. 
***************************************************************************** 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

De school heeft dringende behoefte aan gereedschap 
en machines om het land te bewerken. Niet alleen voor 
het verkrijgen van betrouwbaar en goed voedsel, maar 

ook om de kinderen praktische vaardigheden bij te 

brengen voor het verbouwen van groenten.   

Daarnaast is er een plek nodig om de oogst op te 

slaan, zodat deze voor lange tijd beschikbaar is.  
Er wordt o.a. gierst, cassave, bonen en mais 

verbouwd. 

 

Voorzien in landbouwgereedschap en bouw van 
een silo voor oogst opslag… 

Land dat beschikbaar 
is om te bewerken 

Een tekort aan water tijdens het droge seizoen is 

het grootste probleem waarmee de school kampt.  

 
Een betrouwbare watervoorziening is nodig voor de 

hygiëne van de kinderen, en voor het  genereren 
van inkomsten uit activiteiten zoals het kweken van 
gewassen en het houden van (pluim)vee. 

 

Huidige provisorische 
wateropvang 

Plaatsen van een (ondergronds) waterreservoir… 
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Verbetering van de keuken is hard 
nodig zodat er goede maaltijden bereid 

kunnen worden voor de kinderen en het 
personeel. Nu wordt er gekookt op een 

vuurtje buiten onder een afdak. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

*************************************************************** 

Achtergrond 
 

Doofblind in Oeganda 
 

In Oeganda komt doofblindheid relatief veel voor doordat moeders tijdens de zwangerschap het 
rubella virus krijgen. In de vaak zeer arme gezinnen hebben doofblinde kinderen weinig tot geen 
mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Daardoor leiden ze vaak een eenzaam bestaan. 

 
De Mark VII school leert deze kinderen ondanks hun handicap te communiceren met elkaar en 

met de buitenwereld, zichzelf te verzorgen en zo een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen 
en de maatschappij. 
 

De St. Mark VII school 
 
De St. Mark VII school is een school voor dove en doofblinde kinderen in Masaka, Oeganda. Er 
zijn momenteel zo'n 300 dove leerlingen en 30 doofblinde leerlingen. Het merendeel van de 

kinderen verblijft tevens in het bijbehorende internaat, aangezien zij uit verschillende gebieden 
in Oeganda komen. Het motto van de school is" Disability is not inability" wat betekent dat zij 

echt vanuit de kracht van de kinderen werken en niet zozeer richten op wat kinderen niet 
kunnen door hun beperking. Deze benadering zorgt ervoor dat de kinderen en hun families 
positief ondersteund worden in hun ontwikkeling.  

 
Samen met de zusters hebben we een filmpje gemaakt waarin uitgelegd wordt hoe de kinderen 

leren en leven. Zie hiervoor de volgende link naar youtube: https://youtu.be/A5zB9GIFAB4 

 

*************************************************************** 

Activiteiten 
 

Samenwerking met basisschool de Tweeklank in Hazerswoude-Rijndijk 

Het maken van een veilige kookvoorziening. 

Huidige “keuken” 

https://youtu.be/A5zB9GIFAB4


 4 

Op donderdag 30 maart 2017 worden er onder leiding van Marloes en Frank workshops gegeven 

op de Tweeklank. De kinderen in de bovenbouw zullen echt ervaren hoe het is om doof- en 
doofblindheid te zijn.  

 

Lezing: Wat verbindt Hazerswoude-Rijndijk met Oeganda?    
Zondag 26 maart: Joke Linders, auteur van Witte zuster in donker Afrika spreekt over 
de oeroude banden van Hazerswoude met Oeganda. In de Scheepjeskerk, aanvang 
15.30 met live Oegandese muziek 

 
In 1899 vertrok Cato Verkleij uit de Groenendijk naar Oeganda om zich in te zetten voor 

onderwijs, gezondheidszorg en kerstening van de Afrikaanse bevolking. Twintig jaar later 
voegde haar nicht en petekind Aagje Wesselingh zich bij haar. Samen bouwden zij in Bwanda 

een gemeenschap op van scholen en opleidingsinstituten. Tot op de dag van vandaag wordt hun 
werk door een immer groeiende groep van Afrikaanse zusters voortgezet.   
In de lezing (met lichtbeelden) verdiept Joke Linders, nicht van Aagje Wesselingh, zich in de 

vraag waarom wij mensen in Afrika nog altijd steunen. Bijvoorbeeld via de Vastenactie van dit 
jaar. Uit eigen ervaring laat zij zien hoe de uitwisseling tussen Hazerswoude-Rijndijk en Bwanda 

inspireert en verbindt.   
  
Joke Linders is journalist, docent en biograaf van onder meer Aagje Wesselingh, Annie M.G. 
Schmidt en Dick Bruna. 

 

Activiteitenschema 
 

Datum Waar  Start tijd Omschrijving 

Sobere maaltijden 

1 maart De Bron AadR 18:00 Presentatie  

15 maart Koudekerk 18:00 Presentatie  

29 maart  Hazerswoude-Dorp 18:00 Presentatie  

5 april AadR, Bonifatius 18:00 Presentatie  

Diaconale zondagen 

11 maart  AadR Bonifatius 19:00 Spreektijd tijdens de viering  

12 maart AadR Bonifatius 09:30 Spreektijd tijdens de viering  

12 maart Hazerswoude-Dorp 09:30 Spreektijd tijdens de viering  
 

12 maart AadR de Bron 11:00 Spreektijd tijdens de viering  
 

12 maart Scheepjeskerk 11:00 Spreektijd tijdens de viering  
 

Overige activiteiten 

28 februari Scheepjeskerk  Ouderen contactmiddag 

7 maart Tweeklank 19:00 Ouderavond – kraampje + filmpje 

26 maart Scheepjeskerk 15:00 Lezing Witte Zusters in Afrika 

30 maart Tweeklank Hele dag Workshops voor kinderen 
Tweeklank 

 

 ***************************************************************

Wilt U bijdrage? 
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Bent u door deze nieuwsbrief enthousiast geworden over de projecten, draag dan bij! U kunt 

mee doen door een gift te storten op de rekening van het Bwandafonds o.v.v. Vastenactie 2017: 
Triodosbank  NL66TRIO0784761345.  

Hierdoor zorgen we ervoor dat ook de donatie van mensen buiten de parochie goed terecht 
komt. 

 

 ***************************************************************

Vastenactie in actie 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

-Presentatie Vastenactieprojecten in de        -Presentatie Vastenactieprojecten in de  
Bonifatiuskerk, Alphen a/d Rijn               in de Bron, Alphen a/d Rijn 

 

 

-Tijdens de viering in de Bron krijgen          -Presentatie tijden de eerste sobere maaltijd 

Kinderen kleurplaten over gebarentaal, en         in de Bron  
Krijgen uitleg over doofblindheid. Daarna 

vertellen zij hun ervaringen met de ouderen. 

 

 
*************************************************************** 

Meer weten? 
 
Wilt u meer weten over het Bwandafonds of over de projecten voor de Vastenactie? Kijk dan op 

onze website, stel een vraag per e-mail, of volg ons op facebook. 
 

i  www.bwandafonds.nl 

http://www.bwandafonds.nl/
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@ vastenactie@bwandafonds.nl 

F pagina: Vastenactie 2017, help de St. Mark school Bwanda 

 




