Leerlingen Sondervick College
in actie voor hun expeditie naar Uganda

EEN ERVARING
DIE JE HORIZON

VERBREEDT

“Je beseft pas hoe bevoorrecht wij in Nederland zijn, als je het
twee weken lang hebt moeten doen met een gat in de grond, in
plaats van een toilet”, vertelt Emma Hoogestijn, “een wc is voor
heel veel mensen geen vanzelfsprekendheid. Daar stond ik nooit
bij stil.” De 5-vwo leerlinge van het Sondervick College nam vorig
jaar met een groep van twintig medeleerlingen deel aan een
expeditie naar Uganda, waar ze werd ondergedompeld in de
Afrikaanse cultuur en twee weken lang optrok met de lokale
bevolking. De reis werd voor Emma en alle andere deelnemers een
indrukwekkende en onvergetelijke ervaring. Inmiddels staat een
tweede groep havo- en vwo-leerlingen in de startblokken voor de
volgende expeditie, maar voor het zover is - in februari 2015 - zijn
nog bergen werk te verzetten.
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“Bij Lake Bunyonyi hebben we een weeshuis bezocht, dat was echt
wel een heel emotionele ervaring: te beseffen dat er zoveel kinderen
besmet zijn met HIV, dat er soms baby’s in het riool verdwijnen,
omdat de moeder te ziek is om het kind te verzorgen. In de tweede
week was het werk voor ons fysiek zwaar, toen hebben we geholpen
bij het schoonmaken van een natuurlijke waterbron en het helpen
van de bouw van een huisje. We kwamen daar niet alleen als rijke
toeristen, maar ook om ons steentje bij te dragen.” Emma Hoogestijn
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Op de foto (v.l.n.r.) Emma Hoogestijn (die afgelopen jaar naar Uganda is geweest) en de leerlingen Sem Jordi, Fenne Lammers en Dionne Senders
die in februari 2015 naar Uganda gaan.
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een benefiet diner bij
St Tropez , Sem Jordi
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Fenne Lammers organiseerde
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Bingo-avond.
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Het doel van de expeditie is dat leerlingen kennismaken met het ‘echte Afrika’. Uganda is al tientallen jaren een stabiel land,

maar heeft grote problemen als gevolg van hiv en aids, slecht onderwijs en afhankelijkheid van landbouw. Een groot deel van de

Ugandezen woont op het platteland, vaak zonder elektriciteit en stromend water. Leerlingen bezoeken verschillende projecten en

klinieken waar ze leren over (de gevolgen van) hiv en wat mensen nodig hebben om te overleven. Ze bezoeken een school en

gaan in debat met leeftijdsgenoten. Ook verblijven de leerlingen een aantal dagen in een plattelandgemeenschap waar ze mensen

thuis bezoeken en helpen met bijvoorbeeld de bouw van een fornuis van klei waarop duurzaam gekookt kan worden, de bouw

van een huisje of de aanleg van een watertank. Heel belangrijk tijdens de expeditie is het contact met kinderen en leeftijdgenoten:

gedurende de expeditie is er volop gelegenheid om met hen te spelen en voetballen.
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