
INTRODUCTIE COLLECTEDOEL  

Net als in 2017 hebben de vier hervormde gemeenten besloten om in 2019 een project te steunen met een 

gemeenschappelijke noemer. De Hoeksteen, Open Hof Gemeente en Lindtse Gemeente hebben gekozen voor het 

project 'Oeganda, nieuwe kansen voor straatkinderen'. De Oude Kerk heeft gekozen voor het project 'Oeganda, 

deeltijd PABO basisschooldocenten vluchtelingenkamp'.  

ACHTERGROND 

In Noord-Oeganda is een van de grootste vluchtelingenkampen ter wereld ontstaan. De oorzaak: Een (politiek) 

conflict tussen vertegenwoordigers van twee bevolkingsgroepen Nuer en de Dinka is ontaard in een gewelddadige 

strijd waarin ook verschillende milities zich hebben gemengd.  Als gevolg hiervan zijn meer dan een kwart miljoen 

Zuid-Sudanezen naar een vluchtelingenkamp in Noord-Oeganda gevlucht. 

De Anglicaanse Kerk van Kajo-Keji (plaats in Zuid-Soedan) heeft in 2017 een aantal scholen in de  

vluchtelingenkampen in Noord-Oeganda opgezet. De kerk helpt deze tijdelijke scholen met leermiddelen en met een 

toelage voor docenten. 

Kajo-Keji Christian College, verbonden aan de Anglicaanse kerk van Kajo-Keji, traint daarnaast 

basisschooldocenten om zo de kwaliteit van het onderwijs voor de kinderen in de kampen en de 

toekomstperspectieven van de onderwijzers te verbeteren. 

De afgelopen drie jaar is er een proefproject gedaan met betrekking tot het trainen van Christelijke onderwijzers. 

Ongediplomeerde basisschooldocenten krijgen een in Zuid-Soedan geaccrediteerde in-service opleiding door 

gekwalificeerde docenten. De training vindt plaats tijdens schoolvakanties. In mei 2018 zijn de zeven docenten uit 

het proefprogramma afgestudeerd. Vier docenten zijn al in fulltime dienst genomen door een lokale organisatie. 

PROJECT 

In 2018 is een nieuw trainingsprogramma voor docenten gestart waaraan tien mensen deelnemen. Door docenten 

gedurende drie jaar te trainen, zal naar verwachting de kwaliteit van het onderwijs sterk verbeteren. Mede gezien het 

feit dat het gaat om geaccrediteerd onderwijs, verhoogt dit de kans op werk voor de betreffende leerkrachten. 

Vanuit missionair perspectief is het goed te melden dat de leerkrachten christelijk onderwijs volgen. Ze volgen 

Bijbelse modules bij de theologische faculteit. Daarnaast nemen ze deel aan de dagopeningen van de school. 

Tenslotte wordt, door het geven van goed onderwijs, geïnvesteerd in een nieuwe generatie en de opbouw van een 

nieuw Zuid-Soedan. 

COLLECTES 

Vanuit de Oude Kerk is voor dit project een inspanningsverplichting aangegaan van €3000,-. Dit geld willen we 

hoofdzakelijk inzamelen via de acht Project 10 27 collectes die in 2019 zijn ingepland (3 februari, 24 maart, 23 juni, 

13 oktober plus de opbrengst van de Avondmaalsbekers). Mogelijk zullen er nog specifieke acties worden opgezet 

maar hiervoor bestaan nu nog geen concrete plannen.  

Namens de diaconie van de Oude Kerk, 

Peter van de Poel 

PS: De oplossing van de goede doelen puzzel die begin dit jaar in dit kerkblad werd gepubliceerd is "De Beste 

Wensen". 


