
 

 

 

 

Tearfund bestaat in november 40 jaar. Tijdens het komend jaar zullen we daar regelmatig bij 

stilstaan en we sluiten het herdenkingsjaar af met een dankdag in oktober 2020.  

We willen gedurende dit jubileumjaar één project in de kijker zetten: 40 Oegandese kinderen naar de 

middelbare school helpen. In het septembernummer van Inzicht stelden wij dit project aan u voor. 

Hieronder kunt u de lijst terugvinden van alle kinderen die we in dit project hebben voorgesteld.  

 

 

https://www.tearfund.be/wp-content/uploads/2019/09/Inzicht-2019-03.pdf
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Kalsum 
 
Kalsum is buiten het huwelijk geboren en woont 
bij haar 80-jarige grootmoeder. Door de 
armoedige levensomstandigheden heeft ze een 
grote schoolachterstand opgelopen. 
Dankzij het adoptieprogramma kon ze 
uiteindelijk naar een goede school gaan en ging 
ze op haar 16e naar het eerste middelbaar. Ze 
mocht echter de eindexamens niet doen omdat 
de schulden aan de school niet op tijd waren 
afbetaald.  
 
Tearfund heeft geholpen en Kalsum doet haar 
jaar nu over op een andere school, maar ze heeft 
daarvoor - alsook de komende jaren - nog extra 
financiële steun nodig.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Agnes 
 
Agnes zit in de derde klas van de middelbare 
school. Haar vader is overleden toen zij nog een 
klein meisje was. Haar moeder die leeft van de 
landbouw, heeft het bijzonder moeilijk om haar 
gezin te onderhouden en kan niet bijdragen aan 
de schoolkosten. 
De adoptiebijdragen zijn helaas onvoldoende 
om al het schoolgeld te betalen. Regelmatig 
stuurt de school Agnes naar huis en mist ze 
enkele weken de lessen, omdat niet al het 
schoolgeld is betaald. Haar moeder probeert 
dan her en der geld te lenen. 
 
Deze situatie kan niet blijven bestaan. Het heeft 
een negatieve invloed op Agnes' 
schoolprestaties en gevoel van eigenwaarde. 
We zoeken dan ook bijkomende steun voor 
Agnes. 
 
 

 
 
 

Foto 1: Kalsum 

Foto 2: Agnes 
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Onesmus 
 
Onesmus is de oudste zoon van een 
gebroken gezin. De vader, een dronkaard, 
heeft zijn land verkocht en is naar de stad 
verhuisd. De moeder werkt op het land van 
buren, waarvoor ze in natura betaald wordt. 
Het beetje voedsel dat ze zo verdient is 
onvoldoende om haar gezin te voeden, 
zodat het gezin permanent te lijden heeft 
onder ondervoeding. 
 
Onesmus heeft dankzij het 
adoptieprogramma toch met goede punten 
het lager onderwijs kunnen voltooien en 
gaat nu naar het eerste middelbaar, waar 
hij goed zijn best doet. Het gezin stelt al hun 
hoop op de jongen. Extra financiële steun is 
echter nodig opdat hij naar school zou 
kunnen blijven gaan. 
 
 
 
 
 
George 
 
George is een heel getalenteerde jongen, 
die nu in het tweede middelbaar zit. Creed 
Africa heeft het schoolgeld betaald. Zijn 
ouders kunnen met moeite het geld voor 
de bus naar school betalen. Het ontbreekt 
hem aan basisbenodigdheden en stilaan 
heeft dit een negatieve impact op zijn 
schoolresultaten en gevoel van 
eigenwaarde. Ondanks zijn talent en harde 
werken ziet zijn toekomst er zonder 
bijkomende financiële steun niet goed uit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3: Onesmus 

Foto 4: George 
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Ketty 
 
Ketty heeft net het eindexamen van de lagere school afgelegd. 
Ze is uitzonderlijk getalenteerd en is altijd een van de besten van 
de klas en zal dus zeker met glans slagen. Haar ouders, beiden 
hiv+, zijn gescheiden. De vader heeft het gezin verlaten en is met 
een andere vrouw hertrouwd. In haar vrije tijd neemt Ketty de 
moederrol op zich en zorgt voor haar broers en zusjes. 
 
Ketty maakt zich zorgen over haar toekomst. Zonder extra 
financiële steun is de middelbare school voor haar onbetaalbaar. 
Als ze niet naar school kan gaan, zal de kans groot zijn dat ze in 
een vroegtijdig huwelijk zal eindigen, met weinig zicht op 
verbetering van haar levensomstandigheden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alice 
 
De situatie van het gezin van Alice verslechterde toen haar 
vader enkele jaren geleden overleed. In het afgelopen jaar werd 
de financiële druk nog groter, toen de grootmoeder ziek werd 
en de karige inkomsten moesten worden besteed aan de 
verzorging en medicatie. 
 
Alice heeft in november het eindexamen van de lagere school 
gedaan en heeft bijkomende steun nodig om opgelopen 
schulden aan de school af te lossen en nu de extra kosten van 
het begin van het schooljaar op de middelbare school te kunnen 
betalen. Ze moet zelf zorgen voor een matras, beddengoed en 
veel andere spullen die ze nog niet heeft. We willen haar graag 
hierbij helpen. 
 
 

 
 
 
 

Foto 5: Ketty 

Foto 6: Alice 



Project 40/40 Tearfund in België 2019-2020 

Pagina 5 van 6 
 

 
 

Emmanuel 
 
Emmanuel (14 jaar) kent zijn vader niet. Zijn 
moeder was het slachtoffer van een verkrachting  - 
een groot taboe in Orisai - en is later met een 
andere man getrouwd. Dit feit is niet gemakkelijk 
voor Emmanuel en zijn familie. Ze hebben het 
financieel heel zwaar.  Daarbij hebben ze heel wat 
schade geleden bij de storm die Orisai in 
september 2019 trof. De oogst is vernietigd zodat 
er te weinig te eten is. 
 
Emmanuel heeft net het blijde nieuws ontvangen 
dat hij met glans geslaagd is voor het nationale 
eindexamen van de lagere school.  
 
 
Met zijn droom om later door te studeren, wil hij 

uiteraard nu graag naar de middelbare school, maar dat is een enorme uitdaging op financieel vlak. 
We willen Emmanuel alvast een steun in de rug geven met ons jubileumproject. 
 
 
Deze leerlingen maken deel uit van de groep van 40. 
 
 

 
Foto 8: vlnr Elisabeth, Vigil,  Proscovia Sarah, Joel, Irene Gloria en Pascal 

 
In Oeganda is in februari het nieuwe schooljaar begonnen. Omdat de kosten stijgen en de scholen 
steeds hoger inschrijfgeld vragen, is het moeilijk om nog betaalbare scholen te vinden. 
En net zoals bij ons betekent een nieuw schooljaar ook extra kosten. Zeker als je voor het eerst naar 
de middelbare school gaat en daar intern moet verblijven. Behalve het inschrijvingsgeld, moeten de 
kinderen in Oeganda ook zelf zorgen voor verschillende schoolmaterialen en eenmalig ook heel wat 
persoonlijke spullen om op het internaat te kunnen verblijven: een matras, beddengoed, schoenen, 
opbergbox, schooluniform, zeep, enz. Voor de gezinnen in het arme Orisai is dat allemaal 
onbetaalbaar. 
  
De helft van de 40 kinderen die we in dit jubileumjaar helpen, zijn de kinderen van Grace Junior 
School die in november de nationale eindexamens van de lagere school hebben afgelegd. Eerder 
stelden we reeds Ketty, Emmanuel en Alice aan u voor. De 17 andere kinderen zijn Esther, Pius, 
Charles Peter, Joel, Pascal, Proscovia Sarah, Irene Gloria, Deborah, Rebecca Miriam, Patricia, Vigil, 

Foto 7: Emmanuel 
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Jesca Ruth, Joy, Harriet, Elizabeth, Vivian en Kevin. Hun harde werken is beloond en ze zijn allemaal 
heel goed geslaagd. We willen hen helpen om een goede start te kunnen maken op de middelbare 
school. Heel wat ouders hebben zich al in de schulden gestoken. Daarom willen wij voor deze 
eenmalige extra kosten uw hulp vragen. 
 


