Studiereis Oeganda
Hoe het begon…
Het begon allemaal in 2015, het jaar waarin onze leerlingen binnen een week tijd donaties voor
voedselpakketten voor 125 Oegandese huishoudens hadden verzameld.
Omdat dit succesvol was, besloten we in 2016 een waterput in Oeganda te realiseren. Het minder fijne
van hulpacties is, is dat je niet ziet waar het geld ‘echt’ naartoe gaat. Daarom besloten we, als sectie
wereldburgerschap, een studiereis voor alle leerlingen, docenten en ouders te organiseren.

De hulpactie
We hebben van september 2016 tot januari 2017 genoeg geld ingezameld om er een waterput te
slaan in Iganga te Oeganda. Daarnaast hebben we donaties verzameld om er schoolspullen en
voedselpakketten mee te kopen. Dit hebben leerlingen o.a. gedaan door de sponsorloop in het
Oosterpark en allerlei andere mooie initiatieven, allemaal bedankt!

De studiereis
We zijn in februari 2017 samen met collega’s, leerlingen en ouders naar Oeganda gegaan. Het was
een indrukwekkende reis! We hebben onze waterput ‘Metis Montessori Lyceum’ officieel geopend. De
waterput bevindt zich in een dorp zonder elektriciteit. De inwoners waren onwijs blij toen ze ons
zagen. Dagelijks maken er zo’n duizend mensen gebruik van! Onze leerlingen hebben er ook
schoolspullen uitgedeeld aan de aanwezige leerlingen. De dagen daarna hebben we drie weeshuizen
bezocht. Het was erg mooi om onze leerlingen schoolspullen en cadeautjes te zien uitdelen. Onze
leerlingen vonden het zelf ook een mooie ervaring en zeiden ‘dat ze heel dankbaar waren dat ze naar
school kunnen gaan’(!) Op de Nederlandse ambassade kregen we informatie over de projecten van
de Nederlandse ambassade in Oeganda. Een van onze leerlingen gaf een presentatie waarin uitleg
gaf over hoe ze de duurzame ontwikkelingsdoelen van Unesco in Oeganda wilde implementeren.

De natuur en cultuur
In Jinja, de tweede stad van Oeganda, gaven onze leerlingen workshops op een middelbare school.
Daarna hebben we een boottour gehad op rivier De Nijl die in Jinja begint. ’s Avonds waren we op
bezoek bij locals met wie leuke gesprekken hebben gehad. De dierentuin en de botanische tuin met
loslopende waren erg indrukwekkend. Ziplinen tussen de hoge bomen van de oerwoud was erg
spannend!
De studiereis was een mooie, onvergetelijke ervaring. Terug in Nederland hebben we al nieuwe
plannen. We hebben al geboekt voor een nieuwe reis in de voorjaarsvakantie en zijn aan het
inzamelen voor een nieuwe waterput.

Leerlingen van het Metis Montessori Lyceum delen schoolspullen en cadeautjes uit aan kinderen van
een weeshuis in Oeganda.

Inwoners bij de waterput ‘Metis Montessori Lyceum’ in Iganga te Oeganda, februari 2017.

De waterput ‘Metis Montessori Lyceum’ in Iganga te Oeganda, gerealiseerd door leerlingen, docenten
en ouders van het Metis Montessori Lyceum.
Je kunt hier meer foto’s en video’s zien van onze studiereis naar Oeganda!

Flyer van onze hulpactie voor een nieuwe waterput in Oeganda (september 2017/januari 2018)

