Augustus 2016.
Tussenrapportage 2016 naar aanleiding van bezoek in februari 2016 en informatie
verkregen uit verantwoording van Bluesky.
Helaas heeft deze rapportage even op zich laten wachten omdat de voortgang
van de afspraken, gemaakt in februari, door de presidentsverkiezingen in Oeganda
nogal wat vertraging op hebben gelopen. Er was lange tijd geen internet-verkeer
mogelijk en ook waren de scholen verplicht gesloten.
In februari 2016 zijn Willemien Mansvelders, Gerrie Bond en Petra van de Peppel
weer afgereisd naar Bluesky. We hadden het plan om met zijn drieën de lessen te
kunnen volgen en hen nieuwe technieken aan te leren om sieraden te maken.
Ook wilden we zien hoe het gaat met de volwassen educatie.
Helaas: door de verkiezingen waren alle scholen gesloten. De scholen zouden
open gaan voor het nieuwe schooljaar op 1 februari maar alles werd uitgesteld tot
21 februari. Dit was van te voren niet bekend. Alle directeuren kregen 3 dagen van
te voren een sms-je ?? dat de scholen gesloten moesten blijven.
Kortom: hierdoor viel ons programma een beetje in duigen, maar achteraf hebben
we heel veel kunnen bespreken en nieuwe plannen kunnen maken.
Even ter completering:
Dagonderwijs:
Op dit moment zijn er in totaal 43 leerlingen:
 kindergarten 20
 primary: leerlingen met een leerachterstand: 12
 special needs : 11 Leerlingen met een verstandelijke beperking.
Avondschool/volwassen onderwijs:
- maandag worden er literacy lessen gegeven (engels/lezen/schrijven)
- dinsdag: basis computerlessen (excell/word)
- donderdag worden lessen gegeven met internet.
De mensen betalen per les. Op dit moment zijn er per avond ongeveer 10 lokale
volwassenen die gebruik maken van deze lessen.
Gelukkig konden deze lessen in de eerste week wel doorgaan en deze hebben we
ook kunnen “meemaken”. Goed om te zien dat er zoveel enthousiasme is zowel
van de leerlingen als de leerkrachten.
Er is een samenwerking met de school voor volwassen educatie in Kampala.
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Praktijk onderwijs en overige activiteiten:
Stenen maken:
Hiervoor werd een nieuw soort pers aangeschaft, waardoor ze een andere vorm
van stenen makkelijk kunnen maken. Op de jaarplanning staat ook een nieuwe
stenen-maakmachine, die inmiddels is aangeschaft en na wat uitproberen om de
juiste mengverhoudingen te krijgen kan deze nu bediend worden door de
leerlingen. Dit zijn “bouw” stenen, terwijl de geperste stenen gebruikt gaan worden
voor “straat” werk.

Groentetuin: hier gaat het heel goed mee, helaas konden wij dit niet zien omdat
we in het droge seizoen aanwezig waren. We hebben foto’s opgestuurd gekregen
van de situatie nu en door de opbrengst van de tuin kan in een groot gedeelte van
de voeding voorzien worden.
Ook de bananen zijn nu volgroeid en daar wordt de matooke van gemaakt, een
belangrijk bestanddeel van de voeding in Oeganda. Hiervan kan ook een
gedeelte verkocht worden.
Voor de verbouw van groente en fruit werd er ook een stuk land gehuurd op enige
afstand van Bluesky waar leerlingen de praktijklessen volgen. Door een toeval heeft
Bluesky van de opbrengst een stuk land kunnen kopen aansluitend aan de eigen
grond. Men is nu druk bezig om dit geschikt te maken voor verbouw.
Voor de bemesting van de planten wordt de mest afkomstig van de varkens,
kippen en geiten gebruikt.
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Leerbewerking:
Inmiddels zijn de stansmachine en de schuurmachine aangeschaft en dit werkt
prima zodat de schoenen en riemen verkocht kunnen worden. De energie voor de
schuurmachine wordt opgewekt door solar, (daarover later meer onder het kopje
zonne-energie).
De stansmachine is niet elektrisch maar handmatig zodat deze door de leerlingen
bediend kunnen worden tijdens de praktijklessen.
Deze stansmachines worden over het algemeen meer gebruikt en zo kunnen
leerlingen daarmee om leren gaan.

Handgemaakte artikelen en sieraden:
Werkt naar behoren en ook op de werkplaats wordt flink gewerkt. Leerlingen lopen
nu echt “stage” op de werkplaats een paar keer per week.
Inmiddels zijn ook de leerlingen die “afgestudeerd” zijn en het diploma hebben
gehaald (daarover later meer) ingezet om de werkplaats te bemannen en zo ook
instructies te kunnen geven bij de activiteiten.

Dieren:
In overleg met het bestuur van Bluesky hebben ze wat wijzigingen doorgevoerd
m.b.t. de dieren.
Kippen:
in het begin wilde ze heel graag de “Dutch chicken” (de zgn plofkippen), want
deze zijn binnen 6 weken rijp voor de slacht. Ze hebben er een paar gekocht maar
al snel bleek dat het dierenleed (ze kunnen maar amper op de poten staan) en de
kwaliteit van het vlees, reden waren om af te zien van dit ras. Daarom werd
besloten over te gaan naar de creoolse kip. Geen lokale soort maar wel sterk en
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snel groeiend. Binnen 6 maanden zijn deze kippen volgroeid en de kwaliteit is erg
goed. Het nadeel van deze kippen is dat ze niet zelf hun eieren kunnen uitbroeden.
Deze eieren worden dus weggebracht naar iemand die een broedmachine heeft.
De kleine kuikentjes komen dan terug en hebben de tijd om te groeien.
Geiten:
Helaas zijn de twee geiten die we vorig jaar kochten niet zo’n succes gebleken. De
geit heeft twee maal een miskraam gehad en bleek dat dit chronisch was, ze kon
geen jong krijgen. Daarom hebben ze deze geit verkocht en er een lokale geit voor
terug gekocht.
Ook de andere geit voldeed niet aan de verwachting.
Daarom nu volledig overgestapt op de locale geiten, die zijn sterk, krijgen veel jong
en zijn makkelijk te houden.
Eenden: deze worden gebruikt voor de eieren en ook voor het uitbroeden van de
eieren van de creoolse kippen. Ze kosten weinig in onderhoud en zijn heel
makkelijk.
De koe: vorig jaar werd er een koe aangeschaft, maar deze leverde te weinig op,
gaf bijna geen melk en heeft duurdere voeding nodig. Daarom werd er deze
verkocht en van het geld werden de hokken opgeknapt en bijgebouwd om over
te stappen op varkens.
De varkens doen het erg goed, zijn makkelijk te houden en eten alles, dus
goedkoop. De winst die hierbij gemaakt wordt is groot.
Konijnen: deze worden gehouden voor het vlees en de verkoop en brengen tussen
de 7000 en 15000 shilling op, terwijl ze aan voeding niets kosten (eten bladeren die
uit het bos gehaald worden) Dus een goede investering. Om inteelt te voorkomen
worden de rammen regelmatig geruild met andere boeren.
De hokken worden twee maal daags schoongemaakt en alles ziet er perfect uit. Er
wordt met liefde voor de dieren gezorgd en de leerlingen helpen mee met
schoonmaken, verdelen van de mest, wegbrengen en ophalen van de geiten naar
het bos, voorzien van inentingen water en voedsel.

Onderwijs:
Het onderwijs gaat allemaal via methodes volgens de wetgeving in Oeganda.
Voor het speciale dagonderwijs wordt gebruik gemaakt van stappenplannen met
behulp van foto’s per stap.
Elk aangepast op het niveau van de leerling.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van printer en lamineerapparaat.
Deze werden aangeschaft en worden ook gebruikt voor de avondschool.
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Voor de computerlessen is het uiteraard belangrijk dat er gebruik kan worden
gemaakt van een beamer en screen. Uiteraard ook internet. Daarom werd
besloten om de maandelijkse bijdrage van onze stichting te verhogen zodat er
altijd internet is. Bij Bluesky is er uiteraard geen wifi maar met behulp van een usb
stick met daarop internet-tegoed kan op een goedkope manier altijd gebruik
gemaakt worden van internet.
De elektriciteit in het gebied waar Bluesky ligt is, zoals de rest van Oeganda,
erbarmelijk slecht. De overheid rekent hiervoor een grote bijdrage waarvoor extra
betaald moet worden voor gebruik, aansluiting en service. Maar aansluiting is bijna
niet mogelijk.
Daarom hebben we besloten volledig over te stappen op zonnepanelen.

Zonne-energie:
Zoals gezegd hebben we onze tijd heel goed kunnen gebruiken ondanks de
andere plannen die we hadden. Er was nu voldoende tijd voor overleg en actie.
Besloten werd om extra zonnepanelen aan te schaffen zodat voorzien kon worden
voor energie voor alle machines (voor de praktijklessen en volwasseneneducatie).
Doordat we kozen voor degelijke materialen waren er ook nog mogelijkheden om
lichtpunten te maken zodat er ook ’s avonds als de avondlessen gegeven worden
er altijd voldoende licht is binnen maar ook buiten het gebouw, bij de toiletten en
ook bij de waterput. Dit geeft letterlijk meer energie maar ook veiligheid. Mensen
kunnen nu ook ’s avonds water halen.
Doordat Petra nog twee weken langer bleef bij Bluesky (Willemien en Gerrie gingen
weer terug naar Nederland) kon zij toezien op de aanleg en installatie van de
zonnepanelen en alle werkzaamheden. Voor haar was dit heel bijzonder: het
vervoer van de panelen ging allemaal op de fiets of de brommer! Het was
gedurende de onrustige verkiezingstijd en vervoer met vrachtwagens was
verboden, dus….
Ook het feit dat de bouwvakkers ’s ochtend eerst begonnen om een ladder te
maken van boomtakken uit de omgeving was heel apart.
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Diploma uitreiking:
De diploma/certificaat uitreiking was zo gepland dat wij er bij konden zijn.
(Uiteraard was er geen sprake van een officieel door de regering erkend diploma
omdat Bluesky nog steeds niet erkend is door de regering maar als een “normale
school” geregistreerd staat, puur omdat er nog geen regelingen zijn voor speciaal
onderwijs in Oeganda).
Geweldig was het.
Angela, Merci, Peter, Sam, John, Alan en Chris waren de gelukkigen
Fred is inmiddels van school en heeft een baan bij familie.
Het plan is om Angela, Merci, Peter, Sam, John en Alan werk aan te bieden binnen
Bluesky;
Angela en Merci in de keuken en de rest werkt dan in de tuin en verzorgd de
dieren samen met de leerlingen. Afwisselend zullen ze ook in de werkplaats werken
om daar handwerk artikelen te maken voor de productie en de leerlingen helpen
met instructie.
Het was een emotionele feestdag met alleen maar trotse mensen. Ook de
burgemeester was aanwezig op dit feest en het was een propaganda voor het
speciaal onderwijs.
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Verdere afspraken:
Eind 2016 vervalt ons contract met ASML foundation. Bluesky zal vanaf 2018
helemaal zelf voorziend zijn. Het bestuur van Bluesky is hier uiteraard van op de
hoogte en zoals het er nu uitziet gaat dit lukken. Alle plannen zoals vermeld in ons
vijfjaren plan zijn uitgevoerd en we zijn daar super trots op.
Bluesky is nu echt een instelling waar leerlingen met een verstandelijke beperking,
leerlingen met een leerachterstand en de jonge kinderen uit de omgeving terecht
kunnen. De volwassen educatie was niet voorzien in het plan maar staat er nu!
Bluesky is belangrijk geworden voor de gehele buurt en wordt als toonaangevend
gezien in wijde omgeving. Veel organisaties (lokaal en landelijk) zien Bluesky als een
voorbeeld waar iedereen gewaardeerd wordt om wat hij of zij wél kan.
Voor het volgend jaar: eind 2017/ begin 2018 willen we ook nog een grote visvijver
realiseren. De grond van Bluesky loopt nl, door tot aan een beekje beneden aan
de heuvel, waar we eenvoudig een visvijver aan kunnen leggen. We hebben al
informatie ingewonnen hierover en de mogelijkheden zijn er.
De gekweekte vis kan gebruikt worden als een heel gezonde aanvulling op de
voeding en kan ook verkocht worden. De droom is nog om een winkeltje te
realiseren met daarin leerlingen met een beperking als verkoper met alle artikelen
uit eigen tuin, van eigen dieren en uit eigen werkplaats/praktijk. Dan is de volledige
integratie gelukt!!
Met vriendelijke groeten
Stichting Na Maono
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