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Inleiding 

Mijn naam is Anita Bellekom, 24 jaar. Een aantal jaar geleden heb ik heb ik na de MBO 

Kinderopvang, de opleiding HBO Pedagogisch Educatief Medewerker afgerond. Momenteel 

werk ik bij Eko Plaza in Wassenaar. In de zomervakantie organiseer ik samen met een team 

vrijwilligers de Wassenaarse Sport en Speldagen en elke zaterdag ben ik actief als leiding bij 

scouting van Woesik. 

Heel graag wilde ik vrijwilligerswerk doen in Afrika, het liefste in Tanzania. Daarom plaatste 

ik een advertentie op verschillende reismaatjes sites in de hoop een reismaatje te vinden. Ik 

zag het niet zitten om alleen zo lang weg te gaan. Onder deze advertentie reageerde Krista, zij 

vroeg ik met haar mee wilde naar Uganda. Zij had contact met een Nederlandse man, Pieter 

Jan, die zelf 9 jaar in Uganda gewoond heeft. Hij had contact met Hilton en zijn schooltje. 

Hilton is een leerling van Pieter Jan geweest en hebben altijd goed contact gehouden. Pieter 

Jan is ook de sponsor van het eerste straatkind die Hilton heeft opgevangen. Wij zijn naar 

Pieter Jan toe geweest, die sinds kort weer in Nederland woont. Daar hebben wij Hilton over 

de telefoon gesproken en besloten we om naar Uganda te gaan.  

In november 2016 ben ik naar Uganda vertrokken om 3 maanden vrijwilligerswerk te doen.  

Het schooltje heet ‘Victory Primary School’ en biedt op dit moment onderdak, eten en 

onderwijs aan 47 straatkinderen. Ook zitten er kinderen uit het dorp op school, die betalen 

voor het onderwijs. 

  

Huidige situatie 

Victory Primary school heeft 248 kinderen, waarvan 47 straatkinderen, 181 kinderen uit het 

dorp en 20 betalende boarding kinderen. Hilton is de directeur van de school. In de afgelopen 

10 jaar heeft hij 56 straatkinderen van de straat gehaald, waarvan er nu 9 op de middelbare 

school zitten. Veel van deze kinderen komen uit het noorden van Uganda, Hilton komt hier 

zelf ook vandaan. Dit gebied heet Karamoja en is heel lang oorlogsgebied geweest. Nu is het 

er vrij rustig maar nog steeds heel arm. Heel veel kinderen zijn wees geworden omdat hun 

ouders zijn overleden tijdens deze gevechten. Om een beter leven op te zoeken zijn deze 

kinderen zelf naar de stad gekomen of door mensen meegenomen of gebracht. Vervolgens 

hadden zij geen onderdak en leefden ze op straat. Ook een aantal kinderen zijn door hun 



ouders zelf naar de stad gebracht, omdat ze denken dat ze daar op straat een beter leven 

hebben dan in Karamoja. Hilton is de afgelopen 10 jaar vaak de straten op geweest en heeft 

daarvan 56 straatkinderen de kans gegeven op een beter leven. Deze kinderen wonen in de 

school, krijgen eten en krijgen onderwijs aangeboden.  

  

Op de school zijn 10 klassen; baby class, middle class, top class en daarna primary 1 – 7. Er 

zijn 12 leerkrachten, 1 directeur, 1 hoofdmeester, 1 beveiliging, 2 aunties (die bij de kinderen 

slapen), 1 kok, 1 schoonmaker, 1 hulpkok en 1 penningmeester.  

Schoolgebouw 

De school staat op een terrein door een muur omringd. Er staan 3 gebouwen op het terrein, 2 

gebouwen met klassen en 1 lokaal met de kantoren en de slaapruimtes. Behalve de 47 

straatkinderen, wonen er ook 20 boardingkinderen op de school, die hebben allemaal een 

slaapplaats en elke dag onderwijs. De boardingkinderen betalen in principe ook voor de 

straatkinderen.  

Het eerste gebouw waar je tegenaan loopt is het hoofdgebouw  

met het kantoor van de directeur en de hoofdmeester. De meeste  

kinderen slapen in dit gebouw, er zijn 3 slaapkamers; 1 jongens  

en 2 meisjes. Ook is er een computerkamer, een voorraadkamer  

voor eten en een badkamer.  

 

 

 

Het tweede gebouw staat midden op het terrein, dit zijn 3 

klaslokalen en 1 jongens slaapkamer. Deze slaapkamer is 

vorig jaar gemaakt omdat alle jongens van 4 tot 15 jaar 

bij elkaar op de kamer sliepen.   

 

 

Het derde gebouw heeft 7 klaslokalen.  



 

Verder zijn er 2 toiletplaatsen; 1 voor de  

jongens en 1 voor de meisjes en een keuken.  

Ook is er een speelplaats voor de pauzes en na schooltijd. 

 

 

Financieel 

Omdat er te weinig geld binnenkomt en er teveel droogte is in Uganda, krijgen de kinderen 

nog maar 1 maaltijd per dag. Ook krijgt Hilton geen salaris, omdat de school dit niet kan 

betalen. Eerst de kinderen en de andere leerkrachten vindt hij. Hilton heeft in april 2017 een 

baan aangeboden gekregen bij een radiostation, die hem 270 euro per maand wil betalen. Als 

hij die baan aanneemt kan hij zijn gezin onderhouden, ook de 6 straatkinderen die bij hem in 

huis wonen. Hij wil graag op de school blijven maar moet wel zijn gezin kunnen 

onderhouden. We hebben afgesproken dat ik een sponsor ga zoeken voor zijn salaris en hij 

heeft toegezegd dan zeker op de school te blijven. Hilton en de school zijn volledig 

afhankelijk van externe financiering.  

 

Toekomst 

De school bestaat dit jaar 10 jaar! Het huurcontract is dit jaar met 10 jaar verlengd, van 2017 

tot 2027. Een grote wens is het bouwen van een tweede verdieping. Daarmee kunnen er meer 

slaapplaatsen voor boardingkinderen komen en zijn er meer inkomsten. Met die bouw zijn ze 

ooit al begonnen, het geld was op dus zijn ze ermee gestopt.  

 

Gebouw 

Zo ziet het gebouw er nu uit:  



   

  

 

Het gebouw is 15 meter bij 15 meter. De tweede verdieping zal verdeeld worden in 4 klassen. 

Beneden in het andere gebouw willen ze dan 2 klassen weghalen om zo de buitenspeelruimte 

te vergroten. Deze zelfde ruimte wordt in de examenperiode gebruikt als examenhal, dan 

worden de speeltoestellen weggehaald en tafels neergezet. De school betaalt nu 1 miljoen 

shilling per maand aan huur. Als wij gaan bouwen en we bouwen bijvoorbeeld voor 25 

miljoen shilling, hoeft de school 25 maanden geen huur te betalen. Dat is dus een hele mooie 

regeling.  

Hilton wil ook graag wat extra slaapplaatsen voor boardingkinderen. Als er een goede sponsor 

komt, dan gaat hij bouwplannen laten uitwerken door een architect. 

 



 

Conclusie 

- De school opknappen zodat deze weer 10 jaar lang mee kan 

- Meer ruimte creëren voor het aantal kinderen op de school 

- De inkomsten dichterbij de exploitatie kosten brengen  

 

 

 

 


