Bwandafonds
Nieuwsbrief 18, december 2018
Beste vrienden, familie, donateurs en andere belangstellenden,
Alweer een jaar voorbij. En wat voor een jaar. Een jaar met uitbreiding van de familie. Onze
eigen Sofie kreeg haar Toon een wolk van een zoon. Ook vanaf deze plek van harte
gefeliciteerd! Niet alleen binnen ons bestuur, ook in Oeganda was het weer een bewogen jaar.
Na het bezoek aan Oeganda van Tessel en Riet hadden we ook dit jaar weer veel contact met de
zusters. Met sr. Cate, ons contactpersoon die ons op de hoogte houdt van alle reilen en zeilen in
Bwanda. Ik zie het helemaal voor me hoe ze, van top tot teen in het blauw, op weg van hier
naar daar, voor iedereen een praatje, ondertussen een telefoontje en gauw weer door. Zaken
doen, het liturgisch jaar inrichten, de diensten plannen. Ondertussen houdt ze de kinderen die
we ondersteunen in de gaten. Altijd bezig, altijd druk.
Helaas ook dit jaar berichten van afscheid van enkele oudere zusters en familieleden en zelfs
van een van de meisjes wiens opleiding we steunen. Adera Tumusiime stierf in het kraambed.
Gelukkig kregen we onlangs ook goed nieuws. Sr. Cate heeft naast al haar werkzaamheden in
het bestuur van ‘the congregation´ nu ook een positie om les te geven aan een van de
universiteiten in de omgeving. Geweldig eervol.
We hadden het afgelopen jaar veel contact met sr. Betty, het hoofd van de Theresiaschool, die
hard gewerkt heeft aan de ombuiging van alle plannen en nu de renovatie van de girls dormitory
aan gaat pakken. The girls dormitory met het asbest dak dat al 60 jaar lang elke dag weer
opwarmt in de brandende zon en ’s nachts weer afkoelt. Het asbest dak waar ruim 100 kleine
meisjes, hun ‘matron’ en sr. Betty elke nacht onder slapen, wordt vanaf volgende week
gerenoveerd dankzij de royale bijdrage uit het legaat dat ze van de Dominicuskerk ontvingen.
Alle lof voor Riet die het initiatief hiertoe nam en bijna alles ervoor regelde. Hierover meer in het
vervolg van deze nieuwsbrief.
Voor sr. Betty was 2018, behalve het jaar waarin ze op bedevaart ging, een jaar van plannen,
bills of quantities, offertes en fondsen zoeken en eindeloos veel vragen uit Nederland
beantwoorden. Want dat hebben we opnieuw gemerkt, hoe anders we met dingen om gaan. Wij
zijn gewend om alles vooraf tot in de puntjes te regelen, alle risico´s uit te sluiten. Terwijl sr.
Betty gewoon aan het werk gaat, aanpakt wat eraan te pakken is in het vertrouwen dat het geld
op een dag als vanzelf zal verschijnen en alles goed komt. En ze had gelijk. Er ging wat water
door de Rijn, eerst vanwege onze vragen en later doordat de overtocht van het geld wederom
de nodige voeten in de aarde had. Maar het kwam er! Zelfs op tijd om de materialen te bestellen
voordat de kinderen begin december 6 weken op vakantie gaan en het werk kan starten. De
eerste foto’s van de werkzaamheden hebben we al ontvangen en vindt u terug in deze
nieuwsbrief.
Voor de St. Mark VII tenslotte was 2018 het jaar waarin de organisatie van de Vastenactie langs
kwam en enthousiaste geluiden mee terugbracht.
We hopen dat u met veel plezier deze 18e nieuwsbrief leest. Namens het Bwandafonds
wens ik u prettige kerstdagen en een mooi 2019.
Namens het bestuur,
Tessel Linders
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Vastenactie op bezoek bij de St. Mark School
Namens de Vastenactie hebben twee
vrijwilligers de projecten bezocht op de St.
Mark School voor dove en doofblinde
kinderen.

Van de Vastenactie kregen we het volgende
bericht: “Ze zijn goed ontvangen en ze
hebben gesproken met het hoofd van de
school St. Angela. Ze hebben gezien dat er
een uitgebreide installatie staat die ervoor

zorgt dat regenwater wordt opgevangen, dat
er divers gereedschap is gekocht voor het
maken van brandhout en dat er in de keuken
aanpassingen zijn gedaan en apparatuur is
aangeschaft (dit was allemaal onderdeel van
het Vastenactie project)”.
De vrijwilligers hebben ook teruggegeven
dat de moestuin klein is en niet groot
genoeg om de doelstelling van verbetering
van voedselzelfvoorziening te bereiken. De
doelstellingen rondom de watervoorziening
en het verbeteren van de voedselbereiding
worden naar hun mening wel gehaald. Voor
de voorziening in brandhout, zal het nog een
aantal jaar gaan duren voordat kan blijken
of de school hierin zelfvoorzienend kan zijn
(dit was in de aanvraag ook aangegeven).
“Verder hadden ze over het algemeen een
goede indruk van het project, zoals ze het
zelf schreven: ‘Mooi project. Zeer verzorgde
en goed georganiseerde indruk. Geweldig
om te zien hoe er wordt gewerkt met
kinderen met een gehoor beperking.”
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Soeur François de Borgia, geboren als Agatha Petronella Wesselingh, missiezuster (18-92-1938)
Begin oktober is onder grote mediale belangstelling het tweede 1001 vrouwenboek gepresenteerd. De koning zelf
kwam het eerste exemplaar in ontvangst nemen.
Het eerste 1001- vrouwenboek had een zwarte omslag en behandelde
vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis, van de vroegste geschiedenis tot
ver in de twintigste eeuw. Het tweede 1001- vrouwenboek is wit van kleur en
concentreert zich op vrouwen uit de 20ste eeuw die op de een of andere
manier ‘actief zijn geweest in Nederland binnen de huidige grenzen of in de
overzeese gebiedsdelen, ongeacht of zij binnen of buiten de landsgrenzen zijn
geboren. Ook opgenomen zijn vrouwen die Nederlandse van geboorte zijn,
maar naam hebben gemaakt in het buitenland. Deze vrouwen moesten of
een gedenkwaardige prestatie hebben geleverd – maatschappelijk, politiek,
kerkelijk, cultureel, wetenschappelijk, economisch – of anderszins de
aandacht op zich hebben weten te vestigen, bij tijdgenoten of in de
geschiedschrijving. ‘
Nummer 372 gaat over soeur François de Borgia, onze Aagje. Zij is de enige missiezuster in dit 1611 pagina’s tellende
boek. Een bijzondere vrouw. Haar werk en dat van tante Cato die er het initiatief voor nam steunen wij tot op de dag
van vandaag via het Bwandafonds. De moeite waard dus.

Update van de projecten
St. Theresiaschool: Renovatie slaapzaal
In de Nieuwsbrief van november 2017 is
verslag gedaan van het Dominicuslegaat
bestemd voor onderwijsprojecten. Kort
samengevat: de Dominicus gemeente in
A’dam ontving van overleden bezoekers een
groot legaat met de opdracht dit te verdelen
onder ontwikkelingsprojecten. Ook het
Bwandafonds en met name de Theresia
Primary and Boarding School werd via het
Bwandafonds een van de gelukkigen.
Aanvankelijk is uitgegaan van 5 maal een
jaarlijkse uitkering van € 4000,- van 2017
t/m 2021. Een unieke kans om hiermee
mooie dingen mogelijk te maken.
In oktober togen Riet en Tessel naar Bwanda
om kennis te maken, contact te verstevigen
en noden en besteding van beschikbare
gelden te bespreken. Herstel van de Nursery
en keuken waarvoor het eerste jaarlijkse
bedrag werd bestemd was toen goeddeels
klaar. Bij de rondgang over het terrein kwam
de meisjesslaapzaal in beeld waarvan het
asbestdak al enigszins beschadigd bleek. Het
hele gebouw bleek in deplorabele staat. Een
voor de kinderen en staf zeer gevaarlijke

situatie die om snel ingrijpen vroeg. Om een
lang verhaal kort te maken: het hoofd van
de school liet een aannemersbedrijf de
situatie onderzoeken en een begroting
maken; zocht bij overheid, ouders, etc.
tevergeefs financiële steun. Na uitgebreid
overleg stemde de Legaatcommissie, die de
besteding van de gelden begeleidt, ermee in
af te wijken van de afgesproken termijnen
en het totale resterende bedrag in te zetten
om renovatie van het de slaapzaal mogelijk
te maken. Een besluit waar het management
van de school, de ouders en wij als
Bwandafonds zeer gelukkig mee zijn. Het
plan is om in december als de ‘grote’
vakantie aanbreekt daarmee te beginnen.
Op zondag 10 februari 2019 na de Dienst
van 11 uur zal in de Dominicuskerk,
Spuistraat, Amsterdam, rond 12.30 uur een
presentatie verzorgd worden van de zeven
projecten die van het legaat profiteren. Een
goede gelegenheid om in ruimere kring het
Bwandafonds en haar geschiedenis onder de
aandacht te brengen.
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My Dear Tessel,
So far so good the beds are out of the dormitory and the electrician has been also doing his work to disconnect and
remove all the wiring in the dormitory some wires were put inside the wall of the dormitory which has taken time to
remove them, they have completed today and tomorrow they are beginning to put off the asbestos.
Great appreciation My dear, the money reached safely. Thank you, thank you very much.
We are extremely tired it was not easy to remove all the materials from the dormitory but we did and we are
progressing steadily my dear.
Love, Sr Betty

Op deze foto’s is te zien hoe de meisjes de bedden
hebben versleept uit hun slaapzaal, hoe het
asbestdak is verwijderd en hoe de eerste opbouw
werkzaamheden plaats vinden.
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Bericht van de penningmeester!
Het fonds bestaat inmiddels zo’n 11 jaar. Een terugblik!
Begin november 2007 werd het eerste donatie gestort op de Triodos rekening. Inmiddels hadden de zusters de
gegevens van hun bankaccount in Uganda doorgemaild. In 2008 werden de eerste overboekingen naar Uganda gedaan.
Deze bedragen kwamen echter weer terug omdat de naam van de begunstigden niet klopte met het rekeningnummer.
Correspondentie en mailwisseling volgde.
De zusters hadden een verkeerd rekeningnummer opgegeven!! Vervolgens kregen wij het correcte rekeningnummer
van de zusters en sindsdien verlopen de overboekingen wel goed.
Inmiddels is er door de donateurs € 52.674,- op de rekening gestort. Enkele uitspringers: € 6.770,- opgehaald via diverse
collectes van de Dominicusgemeente, € 1.395,- euro opbrengst boekverkoop “Witte zusters in Afrika”, € 1.100,- euro
opgehaald als jubileum geschenk bestemd voor de bouw van een huis voor moeders en kinderen. De rest van het
bedrag kwam tot stand via onze vaste donateurs en gelegenheid schenkingen (verjaardagen, jubilea etc.). Verder werd
er m.b.v. Vastenactie 2017 € 24.613,- euro opgehaald. Dit bedrag werd buiten de Triodos rekening overgemaakt. Voor
het beheer van de Triodos rekening werd over al die jaren € 812,- euro in rekening gebracht.
Op dit moment loopt er nog een legaat van € 20.000,- (Tolhuis legaat) welke waarschijnlijk einde jaar wordt
overgemaakt. Totale opbrengst dus € 97.287,- euro!! Een geweldig resultaat vanaf 2007!! Het moge duidelijk zijn dat al
deze donaties niet zomaar geschonken worden. Er wordt steeds een duidelijke bestemming afgesproken voor de
overgemaakte gelden. Jaarlijks wordt hierover verantwoording afgelegd. Zo werd de opbrengst van de Vastenactie
besteed aan renovatie van de watervoorziening van de doof/blinde school St. Mark VII, en het Tolhuislegaat wordt
besteed aan de renovatie-/asbestverwijdering van de meisjesslaapzaal zoals in deze nieuwbrief te lezen.
Huidige stand van zaken:
Op dit moment (eind november) staat er € 3.500,- op de rekening. Dit zal naar einde jaar toe oplopen tot zo’n € 4.000,-.
Dit bedrag wordt eind december overgeboekt naar Uganda. Ruim negen vaste donateurs maken periodiek een vast
bedrag over. Dit moeten er toch veel meer kunnen worden! Dus nogmaals vanaf deze plaats een oproep aan alle lezers
van de nieuwsbrief: Overweeg eens om maandelijks een bedrag(je) over te maken.
Ons rekeningnummer: NL66 TRIO 0784 7613 45 t.n.v. Verkleij en/of Nouwens
Vele kleintjes maken een grote stroom!

************************************************************************
Vermeldenswaard …. zo maar wat nieuws uit Oeganda
Boda –boda.
De boda-boda is de brommertaxi die bij Oeganda hoort zoals de fiets bij
Nederland hoort. Een groot verschil is dat hoewel Nederlandse fietsers
lang niet altijd de verkeersregels en andere veiligheidsaanbevelingen in
acht nemen de wegen hier aanmerkelijk beter zijn.
Zevenduizend doden vielen er de afgelopen drie jaar. Oeganda’s grootste
ziekenhuis heeft een hele afdeling voor gewonden van boda-boda crashes.
In Kampala rijden er 150.000 rond.
De stad in op de boda-boda is er niet meer bij schrijft een Nederlandse
correspondent. Alternatieven zijn Uber en andere Chinese ondernemers en
haast net zo goedkoop als de boda-boda.
Mocht je in Oeganda komen, wees gewaarschuwd.

************************************************************************
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Nieuws van het bestuur..
Muziek voor het Bwandafonds
Misschien speelt u piano, dan hebben we een mooie aanbieding: Een bundel met 10 melodieuze
en niet moeilijke composities voor piano, alle geschreven door Nico Wesselingh.
Laat ons uw interesse weten en in ruil voor een kleine donatie aan het Bwandafonds krijgt u van
ons deze pianomuziekbundel. Qua donatie denken we aan ongeveer 10 euro, als u de bundel per
post wilt ontvangen graag een paar euro extra.
Ook een mooi en origineel cadeau voor een pianist in uw familie of in uw kennissenkring.
Wilt u bestellen of nadere info, stuur dan even een mailtje naar nico.wesselingh@gmail.com of
naar het Bwandafonds. Van de mensen die de bundel al hebben kregen we mooie reacties terug.
Een tweede bundel is in voorbereiding.

************************************************************************
Afscheid Joke
Nu die grote zaken geregeld zijn heeft Joke opnieuw aangegeven dat zij zich langzaam, maar
zeker uit het bestuur van het Bwandafonds zal terugtrekken. We namen eerder afscheid, maar
afscheid nemen is moeilijk zeker als er zoveel speelt. Joke sprong, toen het druk was, gewoon
weer in bij de presentaties voor de Vastenactie en maakte met enorme energie het boekje van
ons reisverslag dat weer mooie bijdragen opleverde. Maar nu trekt ze zich toch echt terug.
Joke, wij, maar vooral onze vrienden in Oeganda, zijn je veel dank verschuldigd. Zonder jou zou
ons fonds niet bestaan en zou er in Bwanda niet half zoveel gebouwd en gerenoveerd zijn. ‘May
the Lord reward you abundantly’ zou sr. Betty zeggen.
Bedankt!
Tessel, Riet, Marloes, Nico, Jan en Sofie

Meer dan 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).
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Tessel Linders en Marloes Wesselingh
Secretaris: Sofie de Groot
Rekeninghouders: Riet Nouwens en Jan Verkleij
Abactis: Nico Wesselingh

i
@

www.bwandafonds.nl
contact@bwandafonds.nl
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