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Buitenschoolse activiteiten voor de Canon Apolloschool 
 

   
 

Een van de samenwerkingspartners in Oeganda is de Canon Apolloschool. Het is 

een lagere school die een speciale afdeling voor gehandicapte kinderen heeft. Dit 
is heel bijzonder want gehandicapte kinderen gaan vaak niet naar school. In 

Oeganda wordt het krijgen van een gehandicapt kind gezien als een straf van 
God. Daardoor worden deze kinderen thuis gehouden, als het ware weggestopt 

omdat de ouders zich ervoor schamen. 
De Canon Apolloschool wil dit taboe doorbreken en is een speciale afdeling voor 
gehandicapten gestart. De kinderen doen deels mee in de gewone klassen met 

andere kinderen en deels krijgen ze aparte lessen al naar gelang hun handicap. 
Er zijn dove en blinde kinderen bij maar ook kinderen die slecht lopen of in een 

rolstoel zitten. Kinderen met een zware geestelijke en/of lichamelijke beperking, 
autisme en spraakproblemen of andere handicaps hebben. Deze kinderen zijn 
niet in staat om iedere dag een uur heen en weer te lopen van school naar huis. 

Daarom heeft de school een aparte unit gebouwd waar gehandicapte kinderen 
kunnen verblijven en gaan ze alleen in de vakanties naar huis. De unit biedt 

momenteel onderdak voor 23 gehandicapte kinderen. Ze worden daar verzorgd, 
er wordt voor hen gekookt en er is bewaking. De school heeft regelmatig moeite 
om de salarissen van dit extra personeel te betalen. Dit kost de school veel extra 

geld wat niet vergoed wordt door de overheid. De ouders zijn meestal niet in 
staat om deze extra kosten voor hun rekening te nemen. 

Het hoofd van de school kwam met een budget wat hij aan kosten voor speciale 
aandacht van de gehandicapte kinderen tekort komt. De ouders / verzorgers van 
deze kinderen kunnen zelf amper rondkomen, zijn arm en brengen toch hun 

eigen bijdragen naar de school. Het is belangrijk dat deze kinderen opgevangen 
worden in de unit (boarding house) omdat ze vaak van ver komen zoals Kasese 

en Bundibugyo. Met het geld kan het budget voor goede verzorging, voeding en 
opvang aangevuld worden en kunnen er extra buitenschoolse activiteiten 
georganiseerd worden. 

Kwataniza vult het tekort op de begroting van dit jaar aan met  
een bedrag van  € 615,- 
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