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Project aanvraag 209 Bijscholing ‘Happy 

made by’ op de Sky is the Limit school 
 

 

Michael de vertegenwoordiger van ‘Happy made by” in Oeganda was bij Ineke 
voor deze projectaanvraag. Carolyn, een Engelse vrijwilligster die op de school 
The sky is the limit werkt was daar ook bij aanwezig. De school is vooral opge-

richt voor kinderen met hiv/aids uit arme gezinnen in Kitumba, vlakbij Fort Por-
tal. Rose (de zus van Richard Tooro) is de oprichtster van de school. Ze heeft een 

weeshuis en is deze (privé) school opgestart. 
 
Nu is “Happy made by” vooral actief geweest op overheidsscholen, maar niet op 

scholen die door mensen privé zijn opgezet. Dat is jammer omdat juist deze kin-
deren heel veel profijt kunnen hebben van de boekjes die door “Happy made by” 

uitgegeven worden. Hier hoort ook een onderwijzershandleiding bij. Het gaat bij 
“Happy made by” vooral om kinderen die gediscrimineerd worden omdat ze hiv 
of aids hebben een positieve kijk op hun leven terug te geven. 

 
Michael is bereid om een bijscholing aan de leerkrachten van The sky is the limit 

school te geven. Daarbij zijn dan 4 handleidingen voor leerkrachten bij nodig. 
Tevens 40 boekjes voor de leerlingen waarvan 20 in het Engels en 20 in de locale 

taal Rutooro. Op dit moment heeft “Happy made by” niet de middelen om deze 
school te ondersteunen. 
Het gaat om: 

Bijscholing door Michael 100.000 Ush 

4 leraren handleidingen 40.000 Ush 

40 boekjes voor leerlingen 280.000 Ush 

Totaal 420.000 Ush 

 

Voor Kwataniza gaat het om een bedrag van € 120,00  
Februari 2016. 
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Project verslag 209 Bijscholing Happy made 

by op the sky is the limit school 

 

Met hulp van Kwataniza en Ineke Jongerius zijn we in staat geweest om een dag 

training met spreker te organiseren voor de onderwijzers van de “sky is the limit 
school” . We hebben 40 boeken en 4 handleidingen voor de onderwijzers kunnen 
overhandigen voor de school. Twee Nederlandse dames kwamen naar Oeganda 

en deden onderzoek op de school naar: hoe kinderen met aids worden gestigma-
tiseerd en hoe ze angstig en getraumatiseerd raken. 

Het boek over Seth gaat over een jongen die aids heeft. Het boek staat vol 
mooie tekeningen en er zijn leuke dingetjes bij het boek zoals een papieren zak 
die het verhaal ondersteunen. In het boek leert Seth met de situatie omgaan en 

wordt weer gelukkig. 
De handleiding voor onderwijzers geeft tal van ideeën en mogelijkheden voor de 

onderwijzers om het boek en het verhaal te gebruiken in de klassen. 
We zijn blij met de financiële ondersteuning van Kwataniza. 
Carolyn Barslow. 

24 februari 2016. 
 

 
 


