
Mirembe school, stafhuis en pitlatrines. 

 
Deze lagere school ligt erg afgelegen in de bergen om precies te zijn in de 

Kabuka bergen. Een oudere man, David, heeft ervoor geijverd om een 

school in het dorp te krijgen omdat de kinderen anders niet naar school 
konden. Het dorp ligt te afgelegen en te ver van de bestaande scholen 

voor de kinderen. 
 

  
 
De lagere school telt 5 klassen waar zo’n 250 kinderen naar toe gaan. 

Omdat het dorp zo afgelegen ligt willen onderwijzers er niet naar toe. 
Daarom hebben de ouders gevraagd om een huis te bouwen voor de staf 

van de school. De onderwijskrachten kunnen dan in het dorp wonen. Met 
steun van Kwataniza is er nu een stafhuis gebouwd en zijn er pitlatrines 

bij de school gekomen. Het stafhuis heeft twee kamers waar twee 
onderwijzeressen wonen. De bedoeling is om in de nabije toekomst het 

huis met nog twee kamers uit te breiden. Daarvoor zal David en Francis 
de hoofdonderwijzer eerst de ouders raadplegen en vragen wat de ouders 

hieraan kunnen bijdragen. Daarna zullen ze met een projectvoorstel 

komen. 
 

  
 
 

 
 



  
 

De tocht naar de school was een groot avontuur. Het was een lange weg 
naar het dorp wat niet meer was dan ene looppad tussen de struiken 

door. Dat pas was onbegaanbaar voor auto’s. Te smal en te hobbelig, vol 

rotsen en stenen en het loopt zo schuin af dat we met de auto vast 
kwamen te zitten. Dit geeft al aan hoe geïsoleerd het dorp is. Dit geeft 

tevens aan hoe noodzakelijk het is om daar een school te hebben en 
faciliteiten voor de onderwijzers. 

We bespreken de situatie met Francis de hoofdonderwijzer en met David 
de promotor van de school. Zij leiden ons rond bij de school en laten de 

pitlatrines en het stafhuis zien. Zij geven aan dat de overheid wel geld 
geeft voor boeken en leermiddelen maar dat dit veel te weinig is. Er is dus 

gebrek aan leermiddelen maar ook aan water. De school heeft een 
watertank om in het regenseizoen water op te vangen maar dat is niet 

toereikend om het droge seizoen door te komen. Dit probleem moet in de 
toekomst ook nog opgelost worden.    16 januari 2014. 

 

  


