Bwandafonds
Beste vrienden, familie, donateurs en andere belangstellenden,
In deze nieuwsbrief vindt u een laatste update over de vastenactieprojecten voor de
St. Mark VII School voor dove en doofblinde kinderen. De watertank is inmiddels
gebouwd en met de andere projecten wordt binnenkort gestart. Riet en Tessel hebben
eind oktober een bezoek gebracht aan de St. Theresa en de St. Mark school. Zij
vertellen in een volgend bericht over hun belevenissen. Verder, zoals altijd, een
bericht van de penningmeester over het financieel overzicht.
We hopen dat u met veel plezier deze 17e nieuwsbrief leest. Voor suggesties, mail
naar contact@bwandafonds.nl - Het bestuur

Terugblik op de Vastenactie
In maart heeft het Bwandafonds meegedaan
met de Vastenactie in samenwerking met de
Parochie H. Thomas in de gemeente Alphen
a/d Rijn.
Met de Vastenactie haalden we geld op voor
de St. Mark VII School, waarmee we drie
projecten hadden gedefinieerd om de wateren voedselvoorzieningen te verbeteren. De
projecten omvatten de bouw van een
ondergrondse watertank, bouw van een silo
voor de opslag van oogst inclusief de
aanschaf van landbouwmateriaal en de
aanschaf van een nieuwe kookvoorziening.
We hebben met elkaar een zeer mooi bedrag
van €17.279,91 opgehaald! Dit betekent
dat het benodigde bedrag van € 24.000,-

wordt overgemaakt naar Oeganda. Namens
het Bwandafonds willen we iedereen
bedanken voor zijn of haar bijdrage aan de
Vastenactie 2017!
We kijken terug op een drukke maar leuke
tijd. Zo hebben we met veel plezier
presentaties gegeven tijdens de sobere
maaltijden. Ook hebben we geslaagd
samengewerkt met basisschool de
Tweeklank. Op de Tweeklank hebben we
workshops gehouden met de kinderen in de
bovenbouw. In de workshop ervaarden de
kinderen hoe het is om doof en doofblind te
zijn. Mooi om te zien wat dit losmaakt bij
kinderen! Met de onderbouw was het maken
van voelboekjes een zeer leuke activiteit.
Een aantal van deze boekjes zijn opgestuurd
naar de St. Mark school VII.

1

Op deze twee foto’s zie je Frank aan het werk op de Tweeklank met het geven van de workshop aan de bovenbouw.

Op deze foto’s is te zien hoe de voelboekjes worden uitgedeeld aan de kinderen van de St. Mark school. De

voelboekjes zijn gemaakt door kinderen uit de onderbouw van de Tweeklank. Bekijk ook het filmpje hiervan op onze
facebooksite: https://www.facebook.com/Vastenactie-2017-help-de-St-Mark-School-Bwanda856049381161827/?ref=bookmarks

Update van de projecten
Bouw van ondergrondse watertank
De bouw van de ondergrondse watertank is
gestart in juli en eind september afgerond. Het
werk is begonnen met het graven van een groot
gat. De tank heeft een doorsnede van 10 meter
en een diepte van ruim 2 meter onder de grond
en bijna 1 meter boven de grond. Om de tank
extra sterk te maken en trilling bestendig is
deze in vieren gedeeld en zijn er meerdere
ringen van houten balken gemaakt. Het
regenwater wordt eerst via een filter geleid
waarna het via een pijp in de tank komt.
Hieronder volgen een aantal foto’s van de bouw.
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Namens de directrice van de St. Mark VII School hartelijk dank:

“Really Marloes and our friends, we are appreciating the great contribution towards our school St. Mark
School for the Deaf Bwanda. The children, teachers and parents and extending their thanks to you and they
are also extremely happy for all you are doing for the school.
According to what we have seen in this one week, we are sure that the children will no longer go to fetch
water. Thank you so much for your good hearts. May God bless you and reward you abundantly”. (Sr. Angela
Nnanyonjo, headteacher)
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Goed nieuws!

De Dominicusgemeente in Amsterdam heeft
een legaat gekregen met de opdracht dit toe
te kennen aan instellingen in
ontwikkelingslanden, bij voorkeur ten
behoeve van onderwijs. Fondsen en
projecten konden zich melden om hiervoor in
aanmerking te komen. Na een zorgvuldige
procedure is besloten ook aan het
Bwandafonds , en dan met name aan de St.
Theresa Primary Day and Boarding School
een substantieel bedrag toe te kennen voor
de komende vijf jaar. Dit bedrag gaat direct
besteed worden aan de restauratie van de
Nursery, een deel van de keuken en de
jongensslaapzaal. Over het verloop van de
projecten zal regelmatig verslag worden
gedaan.

Om niet met lege
handen aan te
komen, zijn er
twee volle dozen
met speelgoed
meegegaan.

Riet in contact met
de kinderen van de
St. Mark School

Voorbereiden op de reis naar
Oeganda

Deze zomer kwam Tessel met het plan om
het najaar samen met Riet af te reizen naar
Oeganda. Na de nodige voorbereidingen
hebben zij eind oktober de St. Theresa
school en de St. Mark school bezocht.
Het doel van de reis was, naast een
onvergetelijke kennismaking met de zusters
en de kinderen, om de voorgang van de
projecten te bekijken en afspraken te maken
met de Theresaschool over de jaarlijkse
giften van het Bwandafonds (en nu ook de
donatie van de Dominicus kerk).

Binnenkort volgt een verslag van dit
bezoek!

Bericht van de penningmeester!

Ook in deze nieuwsbrief een verslag van de financiële reilen en zeilen van het Bwandafonds. Over
het verloop van de Vastenactie valt elders in deze nieuwsbrief te lezen. De opbrengst is ook buiten
onze Triodosrekening overgemaakt. Wel zijn er op onze rekening diverse donaties gestort onder
vermelding van ‘vastenactie’ . Dit voor een bedrag van € 1.920,-. Hier gaat nog
€ 300,- af i.v.m. reiskosten die gemaakt zijn in Uganda.
Eind december is, zoals gebruikelijk, het eindsaldo overgemaakt: € 3.000,- . Kosten overboeking: €
25,- Kosten aanhouden Triodosrekening: € 4,70 per maand. Het saldo bedraagt momenteel €
3.573,- (1-09-2017).
Veder zijn er buiten de vastenactie giften enkele grotere eenmalige donaties gedaan. De meeste
naar aanleiding van verjaardagen of familiereünies. Wellicht een idee voor komende verjaardagen
en dergelijke?
Ten slotte als laatste inkomstenbron: De periodieke overschrijvingen. Deze bedroegen over 2016
zo’n € 1.300,- Momenteel zijn er negen donateurs die periodiek bijdragen. Dit moeten er toch veel
meer kunnen worden!! Dus nogmaals vanaf deze plaats een oproep aan alle lezers van deze
nieuwsbrief: Overweeg eens om maandelijks een bedrag(je) over te maken. Vele kleintjes maken
een grote stroom!
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************************************************************************
Uit het nieuws..

GASTVRIJ UGANDA
Uganda biedt gastvrijheid aan een grote instroom vluchtelingen uit ZuidSudan en wekt daarmee wereldwijd aandacht en bewondering door ze meteen
rechten en zelfs landbouwgrond te geven Het vangt 1,2 miljoen
vluchtelingen op, de meesten uit NW-Uganda. Ze wonen niet in kampen maar
krijgen een lapje grond waarop ze een huisje kunnen bouwen en groente
kunnen telen.
Ze hebben toegang tot onderwijs en medische zorg. Zo kunnen ze snel aan de
slag met het opbouwen van een nieuw bestaan. Dat dit beleid enorme
voordelen biedt op het vlak van menselijke waardigheid en gerechtigheid en
het benutten van menselijke capaciteiten behoeft geen betoog. (bron:MO
magazine 27/6/2017).

************************************************************************
En dan nog dit..
Samenstelling bestuur
In onze laatste vergadering hebben we met elkaar
uitgesproken dat het Bwandafonds in ieder geval
komende 10 jaar actief blijft. Mede door de donatie
van de Domincuskerk voor de komende 5 jaar is er
genoeg vertrouwen dat het Bwandsfonds voldoende
bestaansrecht heeft. Uiteraard zijn we nog steeds op
zoek naar donateurs die jaarlijks of éénmalig de
projecten in Oeganda willen ondersteunen. Daarnaast
zijn we ook altijd op zoek naar familieleden die het
bestuur willen verstreken. Voorlopig ziet de
samenstelling van het bestuur er als volgt uit:
Voorzitter: Tessel Linders (en Marloes Wesselingh)
Secretaris: Sofie de Groot
Rekeninghouders: Riet Nouwens en Jan Verkleij
Abactis: Joke Linders en Nico Wesselingh
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www.bwandafonds.nl
contact@bwandafonds.nl
zoek op: Vastenactie 2017, help de St. Mark school Bwanda

Alweer tien jaar steunt het Bwandafonds de activiteiten van de Bannabikira (dochters
van Maria) in Oeganda. Hun pogingen kinderen een goede, veilige en gezonde
toekomst te bieden middels scholing zijn meer dan honderd jaar geleden in gang
gezet door Cato Verkleij (mother Mechtilde) en Aagje Wesselingh (sister Francis).
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