
Vastenactie 2017 
Voor de vastenactie van 2017 richt de H. Thomas parochie zich dit jaar, in nauwe 

samenwerking met het Bwandafonds, op de realisering van een wel heel 

bijzonder praktisch doel: de verbetering van de water- en voedselvoorziening 

van de Mark VII school voor dove en doof-blinde kinderen in Oeganda.  

Van oudsher heeft Hazerswoude-Rijndijk een hechte band met Oeganda. Cato Verkleij 

behoorde tot de eerste groep vrouwelijke missionarissen die er aan het eind van de 

negentiende eeuw naar toe trok. Als Mère Mechtilde richtte zij in Bwanda (bij Masaka) 

scholen op, alsmede de orde van de Bannabikira, Daughters of Mary. Die zouden te zijner 

tijd het werk van de Europese Witte Zusters kunnen voortzetten. In 1920 voegde Aagje 

Wesselingh, sr. François de Borgia, zich bij haar en kwam er een kweekschool bij. Vanuit hun 

parochie in de Groenendijk was er altijd veel steun voor hun goede werken. 

Sinds een aantal jaren ondersteunt het Bwandafonds het werk van deze pioniers met 

giften en informatie over wat zij daar nog altijd aanbieden: lager en voortgezet onderwijs, 

beroepsopleidingen, gezondheidszorg, landbouwprojecten en nog veel meer. Op de website 

van het Bwandafonds,  www.bwandafonds.nl, kunt u daar meer over vinden.  

In het kader van Vastenactie 2017 zet de H. Thomasparochie zich samen met het 

Bwandafonds in voor een van de jongste projecten van de Bannabikira in Bwanda, de zorg 

voor dove en doofblinde kinderen. 

Doofblindheid komt in Oeganda relatief veel voor doordat moeders tijdens de 

zwangerschap besmet raken met het rubellavirus (rode hond). Hun kinderen komen dan 

doof en blind ter wereld en hebben weinig kansen op een beetje geluk. Ze worden vaak 

uitgestoten. Sinds een aantal jaren kunnen zij terecht op de Mark VII school in Bwanda. Daar 

leren zij hoe ze ondanks hun handicap kunnen communiceren, hoe ze voor zichzelf kunnen 

zorgen en hoe ze bijvoorbeeld door werken op het land een bijdrage kunnen leveren aan de 

gemeenschap. De Mark VII school werkt in dat alles nauw samen met de ouders van de 

kinderen. De school telt inmiddels meer zo’n 280 dove en 30 doof/blinde leerlingen, die 

allen intern zijn. Kinderen komen uit de zeer wijde omtrek. De vraag is nu al zo groot dat niet 

alle leerlingen geplaatst kunnen worden. 

Met de opbrengst van de vastenactie kunnen we vier projecten helpen realiseren. De 

aanschaf van gereedschap en machines om het land te bewerken zodat er voldoende gezond 

en betaalbaar voedsel is voor deze kinderen. Er moet een silo komen waarin het graan kan 

worden opgeslagen. En omdat er de laatste jaren steeds minder regen valt, is ook een 

ondergronds waterreservoir nodig waaruit in tijden van droogte water geput kan worden. 

Net zo dringend is de bouw van een keuken om de maaltijden voor de doofblinde kinderen 

te bereiden. Nu gebeurt dat nog op open vuurtjes in de buitenlucht.  

De doelen betreffen stuk voor stuk basisvoorzieningen die voor ons heel gewoon zijn 

maar voor deze misdeelde kinderen in Oeganda een wereld van verschil uitmaken. Doe mee. 

Nu meer dan ooit. Vastenactie Nederland verdubbelt uw bijdrage. In de vastenperiode, van 

1 maart tot 15 april, is uw gift vijftig procent meer waard.  

http://www.bwandafonds.nl/

