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Project aanvraag 185 

Rena Foundation Uganda 

 

De Rena Foundation UGANDA, is opgericht in 2001 in Kamwenge District, 

Mahyoro subcounty. 
Mahyoro ligt aan het Lake Albert in een afgelegen gebied met geen of 

weinig voorzieningen. 
Een van de activiteiten van de Rena Foundation, opgezet onder de bezie-

lende leiding van Father Fred Tusingire, die in Mahyoro geboren is, is het 
stichten van een middelbare school in Mahyoro. De reis met de auto van 

Fort Portal duurt 3,5 uur. 
Kinderen moesten in het verleden wel 25 km lopen om naar de grote weg 

te lopen waar ze vervoer konden vinden om naar school te gaan. 

Het gevolg was dat velen van hen niet naar school gingen, jongens gingen 
mee vissen op Lake Albert met hun vaders en meisjes helpen thuis en op 

het land omdat het ook voor hen te gevaarlijk was om zulke lange afstan-
den te moeten lopen. Ongewenste zwangerschappen waren aan de orde 

van de dag. 
Met behulp van verschillende donoren is er nu een middelbare school ge-

komen, die kwalitatief goed onderwijs geeft. 
Deze school heet de St. Thereza Vocational School. Het is een bijzondere 

middelbare school omdat er naast de algemene vakken ook verplicht maar 
naar keuze beroepsgerichte vakken worden onderwezen, zoals naaien, 

metselen, timmeren en werken met de computer. 
De school heeft nu het nivo van S5 gehaald en volgend jaar willen ze met 

S6 beginnen, de hoogste klas van het middelbare school. 
De school is uitgeroepen tot de beste middelbare school in Kamwenge dis-

trict. 

 
Omdat de afstanden groot zijn, zijn er voor de scholieren slaapzalen ge-

bouwd. Allereerst voor de meisjes, gefinancierd door een Zwitserse Donor. 
Aangezien er geen electriciteit is, is er geen verlichting op deze slaapza-

len. Scholieren wordt wel aangeraden om een zaklamp mee te nemen, 
maar soms zijn er heel gevaarlijke situaties met kaarsen en olielampen. 

Veel meiden op een zaal en allemaal zeer brandbare muggennetten.  
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Vandaar dat de Foundation bij Kwataniza een verzoek heeft ingediend 

voor solar verlichting op de slaapzaal en de aanverwante ruimtes in het 
nieuw gebouwde Liberation House (zoals het genoemd is). 

De leerlingen betalen per semester 220.000 Ush voor school en kost en 
inwoning. 

 
Een begroting gemaakt door Utrasolar laat zien dat voor de verlichting (16 

lampen), 2 laptops die energie gebruiken en 5 oplaadpunten voor de tele-
foon een solar installatie nodig is van 7.806.000 Ush inclusief installatie-

kosten. 
Vincent, Ategeka en ik zijn bij de school op bezoek geweest, en hebben 

met John Bosco Sunday de mogelijkheden bekeken. 
 

Het idee is dat de school de helft van de solar installatie betaald en dat 

Kwataniza de rest bijlegt. 
Het gaat daarbij om 3.903.000 Ush is  

Voor Kwataniza gaat het om € 1185,-- . 
Juni 2013. 

 


