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OEGANDA 
Deze lesbrief gaat over de jeugd van Oeganda en sluit aan bij de ervaringen van het Kibale 
Students Support Programme (KSSP). In deze lesbrief behandelen we twee thema’s waar Oe-
gandese jongeren veel mee te maken hebben: het onderwijs (werkbladen 4-9) en veilig vrij-
en, het voorkomen van en leven met hiv en aids (werkbladen 10-15). We sluiten af met een 
(meerkeuze)toets (werkblad 16), te vergelijken met de toets die de leerlingen van Oeganda 
ook moeten doen op het einde van de vierde klas van de Secondardy School (S4).  
Maar eerst kijken we naar de streek Kibale in het Kabarole District (werkblad 2) en het leven 
op het platteland, waar de leerlingen van KSSP wonen en naar school gaan (werkblad 3). 

Kibale  
Oeganda, officieel de Republiek Oeganda, 
is een land op de evenaar in Oost-Afrika. 
De streek Kibale is vooral bekend van het 
Kibale National Park. In dit kleine, groene 
park vind je onder meer zwart-witte colo-
busaapjes, roodstaartaapjes en olijfbavia-
nen. Maar de grootste reden om het park 
te bezoeken zijn de chimpansees. Naast 
apen zijn ook olifanten, buffels, knobbel-
zwijnen en antilopen er te bewonderen en 
vergeet vooral ook de prachtige bloemen 
en planten niet.  

 
Opdracht 
1. Oeganda is een van de kleinere 

landen van Afrika. Zoek in je 
atlas of op internet op hoe groot 
Oeganda is in vergelijking met 
Nederland.  

2. Wie heeft van beide landen de 
meeste inwoners per km2? 

 

De jeugd en het platteland van Oeganda 
De keuze voor de jeugd in deze lesbrief is geen toevallige. Volgens cijfers van het CIA World-
factbook is bijna de helft van de bevolking van Oeganda jonger dan 15 jaar (48,47%) en nog 
eens een vijfde is tussen 15 en 24 jaar (21,16%). Deze jonge bevolking is kwetsbaar. Voor 
alle leeftijden geldt dat hiv nog een groot gevaar is, maar onder de leerlingen van het voort-
gezet onderwijs is de besmetting bijna 30%! 
Ook de keuze voor het platteland is niet toevallig: van alle Oegandezen woont maar 16% in 
een stad, de resterende 84% woont op het platteland. 
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Naar school op het plat-
teland 
Oeganda investeert veel in het onderwijs. In de 
dorpen rondom het Kibale National Park zijn 
steeds meer basisscholen te vinden en hoeven 
de kinderen niet meer zulke lange afstanden af 
te leggen. Maar zo’n 20 tot 30 minuten lopen 
van huis naar school en ‘s avonds weer terug is 
nog heel gewoon. 
  
De laatste jaren zijn er rondom de dorpen ook 
veel  nieuwe  middelbare  scholen  bijgekomen. 
Voor die tijd moesten de middelbare scholieren 
naar het dichtstbijzijnde stadje Port Fortal, zo’n 
25 kilometer van het Kibale National Park. Dat 
deden ze meestal lopend!  
  
In Nederland gaan veel leerlingen op de fiets 
naar school. Maar in Oeganda is dat niet gebrui-
kelijk. De wegen zijn niet verlicht en het is 
vroeg donker. De wegen zijn vaak onverhard, 
stoffig in het droge seizoen en modderig in het 
natte seizoen. Bovendien vindt men de wegen 
niet veilig voor meisjes. Daarom gaan veel jon-
gens en meisjes die niet in de buurt van een 
middelbare school wonen vaak naar een inter-
naat bij een school. In Oeganda noemen ze dat 
boarding. 
 
Op het platteland is boarding populair. Stel je 
maar eens voor: in de dorpjes op het platteland 
is er vaak geen elektriciteit en geen stromend 
water. Thuis moet je huiswerk maken bij het 
licht van een petroleumlamp, water halen bij 
een pomp en alle kans dat je mee moet doen 
met allerlei  huishoudelijke taken. Dat laatste 
geldt  vooral  voor  meisjes.  Boardingscholen 
daarentegen hebben altijd elektriciteit, meestal 
opgewerkt met hulp van een generator. Het wa-
ter wordt opgevangen in grote watertonnen. 
 
En hoe zit het met internetten? Daarvoor ga je 
naar een speciaal internetcafé in Fort Portal. Het 
is ver lopen en je betaalt per uur! 
  
 Opdrachten 

3. In de dorpen leven veel mensen zon-
der elektriciteit. Maak een lijstje met 
drie dingen die je graag doet, maar 
die  je  zonder  elektriciteit  niet  kunt 
doen. 

4. Het internetgebruik neemt in Oeganda 
in de steden snel toe. Op het platte-
land zijn er veel minder internetfacili-
teiten. Wat mis jij als je geen internet 
hebt?  Sommige meisjes durven het wel: 

op de fiets naar school! 

Een familie op het erf voor hun huis in 
een van de dorpen rondom Kibale Bos 

 De slaapzaal van een internaat 
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ONDERWIJS   
Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
De Millenniumdoelen (2000-2015) van de Verenigde Naties bevatten 
acht doelen die ervoor moesten zorgen dat het een beetje beter met de 
wereld zou gaan. Twee van de acht doelen gingen over onderwijs voor 
alle kinderen en de gelijkheid van jongens/mannen en meisjes/
vrouwen.  
 
De Oegandese regering liep met haar Universal Primary Education 
voorop. Vanaf 1998 mochten vier kinderen van een gezin gratis naar 
school. En sinds 2003 kunnen álle kinderen, jongens en meisjes, gratis 
het basisonderwijs volgen. De streefdatum van de Oegandese regering 
-alle kinderen naar school- is inderdaad gehaald. Maar vraag niet hoe. 
De klassen waren overvol (tot 200 leerlingen per klas) en 70% van de 
basisschoolleerlingen haalde de eindstreep niet. 
 
Wat voor Oeganda gold, gold ook voor de VN in zijn geheel. Er was 
veel vooruitgang geboekt, maar nog lang niet genoeg. Daarom beslo-
ten de VN om nieuwe doelen vast te stellen, uitgewerkt in Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen (2016-2030). Opnieuw is er belangrijke aandacht 
voor onderwijs en de positie van de meisjes en vrouwen. 
 
In Oeganda is het nieuwe motto: 'Alle kinderen naar school én de 
school met een diploma verlaten'. De eerste tekenen zijn hoopvol: 
 
 De regering vindt onderwijs zeer belangrijk en spoort de ouders aan 

hun kinderen naar school te sturen. Ook meisjes worden daarbij na-
drukkelijk betrokken. 

 De meeste ouders zien het nut van onderwijs in, en de kinderen zelf 
willen heel graag naar school. Onderwijs wordt gezien als een kans 
om het land te ontwikkelen en een beter bestaan op te bouwen. 

 De internationale gemeenschap steunt de onderwijsverbeteringen. 
Nederland bijvoorbeeld geeft geld voor het bouwen van scholen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een met Nederlandse steun gebouwd schoolgebouw 

 
 
Opdracht 
5. Geef aan hoe het eerste en het tweede ontwikkelings-

doel kunnen bijdragen aan beter onderwijs. 

Duurzame 
industrieën 

Economische 
groei en werk-
gelegenheid 

Betaalbare en 
duurzame 
energie 

Schoon water 
en sanitair 
voor iedereen 

Gelijkheid van 
man en vrouw 

Onderwijs 
voor iedereen 

Gezondheidszorg 
voor iedereen 

Geen honger 

Geen armoede 

Veiligheid  
en recht  

Mondiaal 
partnerschap 

Bescherm 
ecosystemen 

Duurzaam 
gebruik van 
zeeën 

Klimaat-
verandering 
tegengaan 

Duurzame 
consumptie  

Veilige steden 

Minder onge-
lijkheid tussen  
en binnen  
               landen 
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Het schoolsysteem 
De Nederlandse en Oegandese schoolsystemen kennen grote verschillen. Het onderwijs in Ne-
derland is voor alle leerlingen tussen 5 en 16 jaar verplicht (al gaan de meeste leerlingen al 
op hun vierde naar school); Oeganda kent die verplichting niet.  
Het voortgezet onderwijs in Nederland is verdeeld over drie verschillende niveaus, het voort-
gezet onderwijs in Oeganda kent maar één niveau. Wel kun je, als je goed kunt leren, na vier 
jaar op de middelbare school nog twee jaar naar een andere school, de Senior Secondary 
School. 
 
                         Nederland                                                        Oeganda 

In Oeganda gaan sommige kinderen tussen 4 en 7 jaar naar een Prepatory School, die nog 
het meeste lijkt op onze oude kleuterschool.  
 
De Nederlandse basisschool duurt acht jaar, de Oegandese Primary School duur zeven jaar. 
De klassen in deze school lopen van P1 t/m P7.  
Basisonderwijs is niet verplicht. Het kan gebeuren dat -als de ouders geen geld hebben– een 
leerling een jaar overslaat.  Je kunt dus als leerling in de klas zitten met medeleerlingen die 
een of twee jaar ouder zijn dan jezelf. Aan het einde van P7 moeten de kinderen een examen 
afleggen, het Primary Leavers Exam (PLE = het Basisschool-verlaters-examen). Als je daar 
niet voor slaagt, mag je niet naar de middelbare school. Je moet P7 dan overdoen of je ver-
laat de school en eindigt je schoolcarrière daar. 
 
De Secondary School lijkt op de onderbouw van onze school voor voortgezet onderwijs. De 
klassen lopen van Senior 1 t/m Senior 4 (S1-S4). S4 wordt met een examen afgesloten. Je 
hebt dan het O-level (van Ordinary = gewoon) gehaald. Je gaat dan eventueel naar een een-, 
twee- of driejarige beroepsopleiding. Als je hoge cijfers hebt gehaald, kun je naar de Senior 
Secondary School (aangeduid als SS5-SS6). Als je slaagt, heb je het A-level (van Advanced = 
vergevorderd) gehaald. Je kunt daarna naar een HBO-opleiding of naar de universiteit.  

 
Opdrachten 
6. Waarom is een Primary Leavers Exam in het Nederlandse systeem onmogelijk? 
7. In het Nederlandse schoolsysteem zie je pijlen staan van het ene naar het andere 

schoolniveau, in het Oegandese systeem niet. Leg uit wat dat voor de Oegandese 
leerlingen en studenten betekent. 
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Up-keep  
De regering van president Museveni stimuleert onderwijs voor meisjes en jongens. Om zoveel 
mogelijk kinderen de kans te geven basisonderwijs te volgen, schafte Museveni het school-
geld af. Maar toch komen kinderen van arme ouders of verzorgers in de problemen.  
 
Er is geld nodig voor het schooluniform en schoenen, 
schrijfgerei, boeken, schriften, examens en toetsen. 
En op een lege maag kun je niet leren. Daarom ver-
schaffen de scholen een warme lunch. Om te koken 
hebben scholen brandhout nodig, potten en pannen 
en een paar mensen die koken.  
 
Dat alles kost geld. De leerlingen moeten voor de 
lunch betalen. Het komt ook voor dat de scholen een 
bouwfonds hebben. Ook daaraan moeten de ouders 
voor elke leerling bijdragen. Dit hele pakket wordt up
-keep genoemd. 

 
Opdracht 
8. Kennen we in Nederland een up-keep? 
Licht je antwoord toe. 
 
 

Schoolfaciliteiten  
Onder welke omstandigheden moeten de Oegandese leerlingen leren? Je kunt het je haast 
niet voorstellen, maar veel plattelandsscholen hebben geen elektra. Je kunt dus niet even het 
licht aan doen als het wat donker wordt. Of de computer inschakelen om op het internet naar 
informatie te zoeken. In de grotere steden en op veel (grotere) scholen voor voortgezet on-
derwijs en beroepsonderwijs is het beter geregeld.  
   
Leermiddelen zijn er soms nog maar mondjesmaat. Maar daar hebben de scholen een handi-
ge en creatieve oplossing voor gevonden, de schoolmuren! Van de doorsnede van de huid 
(linksonder), tot skeletten (midden) en de doorsnee van een kies (rechtsonder). 

De muren worden ook gebruikt voor wijze boodschappen, zoals een 
advies om geen geld of cadeautjes in ruil voor seks te accepteren.  
 
En hoe zit het met de toiletten? Op het platteland is er geen riole-
ring, de leerlingen gebruiken zogenaamde pit latrines, meterdiepe 
gaten in de grond met een cementen vloer, waarop een huisje is 
gebouwd. Meisjes en jongens hebben aparte latrines. 
 
         Opdracht 

9. Welke wijze spreuk zou jij op de muur van je eigen school willen schrijven?   

Lunchtijd op Kanyaware Basisschool.  
De leerlingen krijgen een beker  

vol voedzame maïspap. 
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Het schooluniform 

Studenten in het schooluniform van het  
Rosa Mystica Institute for Business and Vocational Training 

Leerlingen in de schooluniformen van de Kiko Basischool en de Kasiisi Basisschool 

Alle scholen hebben een eigen schooluniform met een school-
logo. Zo zien alle kinderen er netjes uit en maakt het wat kle-
ding betreft niet uit of je veel of weinig geld te besteden hebt.  
De meisjes (hierboven) hebben een jurkje, de jongens (links) 
hebben een blouse en een korte of lange broek. 
 
Ook in het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs is een 
schooluniform verplicht. Maar de kleuren zijn vaak minder uit-
bundig. En in plaats van een jurkje hebben de meisjes een 
blouse of t-shirt en een rok. Het Rosica Mystica Institute of 
Business and Vocational Training heeft een wit t-shirt met het 
schoollogo (hieronder). 

 
Opdracht 
10. Welke voor– en nadelen zie jij voor de ver-

plichting van een schooluniform? Je kunt voor 
meer argumenten ook op internet zoeken.  
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Schoolvakken 
De Oegandese leerlingen maken lange uren. In het basisonderwijs gaan de leerlingen 40 uur 
per week naar school. Oeganda heeft voor het basisonderwijs een nationaal curriculum. Dat 
wil zeggen dat alle scholen dezelfde vakken krijgen met hetzelfde lespakket met dezelfde 
uren. De vakken voor het voortgezet onderwijs en de lestabel kunnen per school verschillen. 

De vakken in het basisonderwijs 
met een lestabel van P7 

Onderwerp P7 

1a. Taal (Engels) 5 

1b. Taal (eigen inheemse taal) 2 

1c. Taal (Kiswahili) 2 

2. Wiskunde/rekenen 5 

3. Geïntegreerde wetenschap* 5 

4. Oriëntatie op mens en samenleving** 5 

5. Godsdienst 3 

6. Kunst en techniek 2 

7. Muziek, dans en drama 2 

8. Sport 2 

9. Onderwijs over zaken doen en ondernemen 3 

10. Landbouw 4 

De vakken in het voortgezet onderwijs 
van de Fort Portal Secondary School 

Onderwerp 

1. Engelse literatuur 

2. Wiskunde 

3. Engelse taal 

4. Aardrijkskunde 

5. Geschiedenis 

6. Christelijk godsdienstonderwijs 

7. Handel 

8. Boekhouding 

9. Biologie 

10. Natuurkunde 

11. Scheikunde 

12. Landbouw 

13. Politieke educatie (≈ maatschappijleer) 

14. Kunstzinnige vorming 

15. Computerlessen 

16. Swahili 

* De leerlingen leren over het milieu, gezondheid, de wereld 
van levende dingen en menselijke activiteiten, het leven in 
het gezin en dorp/wijk/stad. 

** Ondermeer geschiedenis, aardrijkskunde, veiligheid, weer 
en klimaat, wetgeving, internationale samenwerking. 

Opdrachten 
11. Welke vakken worden in Oeganda gegeven die jij ook hebt (gehad) en welke niet? 
12. Welk Oegandees vak in het basisonderwijs dat jij niet hebt gehad, zou je ook graag 

willen hebben? Waarom?  
13. En welk vak voor het voortgezet onderwijs? 

Een klaslokaal van Divine Mercy Secondary School bij het dorpje Kasiisi 
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Cijfers en rangen 
Als je in Nederland een puntenlijst met allemaal negens 
krijgt, ben je een kei in leren. In Oeganda ligt dat heel 
anders. Als je in Oeganda een 9 krijgt, heb je een on-
voldoende! Krijg je een 1, dan heb je het zeer goed ge-
daan.  
 
Oeganda kent geen puntentelling zoals in Nederland, 
maar een scoreaanduiding. Die loopt uiteraard van 0 
tot 100%, maar is onderverdeeld in ranges, die dan wel 
weer gekoppeld zijn aan cijfers: 

NEDERLAND OEGANDA 

Cijfer (On)voldoende Cijfer Uitleg Percentages 
in S1/S2 

Percentages in 
S3/S4 

(On)voldoende 

10 Voldoende 1 D1 Distinction 1 75-100% 70-100% Voldoende 

9 Voldoende 2 D2 Distinction 2 70-74% 65-69% Voldoende 

8 Voldoende 3 C3 Credit 3 65-69% 60-64% Voldoende 

7 Voldoende 4 C4 Credit 4 60-64% 55-59% Voldoende 

6 Voldoende 5 C5 Credit 5 55-59% 50-54% Voldoende 

5 Onvoldoende 6 C6 Credit 6 50-54% 45-49% Voldoende 

4 Onvoldoende 7 P7 Pass 7  45-49% 40-44% Voldoende 

3 Onvoldoende 8 P8 Pass 8 40-44% 35-39% Voldoende 

2 Onvoldoende 9 F9 Failure 9 0-39% 0-34% Onvoldoende 

1 Onvoldoende       

In Nederland krijg je een onvoldoende als je maar de helft of minder van de antwoorden of 
opdrachten goed hebt gedaan: de cijfers 1 t/m 5. In Oeganda krijg je pas een onvoldoende 
als je minder dan 40% (in de eerste en tweede klassen) of minder dan 35% (in de derde en 
vierde klassen) van de antwoorden op de proefwerken goed hebt. Je krijgt dan een F9, een 
’failure’ (= gezakt).   
 
In Oeganda is het schooljaar in drie periodes verdeeld, de trimesters. Voor elk vak krijg je 
elke maand een proefwerk dat voor 10% meetelt. Een trimester levert zo 30% van je punt 
op. Op het einde van het trimester krijg je een proefwerk dat voor 70% telt. De vier proef-
werken samen maken 100% van je rapportcijfer. 
 
Oeganda heeft een competitief schoolsysteem. Elke leerling krijgt te horen op welke plaats hij 
of zij in de rangvolgorde staat. Dat gaat per klas. In een klas met 58 leerlingen wordt op je 
rapport gezet op welke plaats je van de 58 staat: 1e van 58, 2e van 58 enz. 
 
Aangezien het aantal kinderen dat naar school gaat groeiende is, gaan steeds meer scholen 
over op het vormen van parallelklassen. De aantallen leerlingen worden dan gewoon opge-
teld. Zo stond een voormalige KSSP-leerlinge uit klas S2 enkele jaren geleden op de 125e 
plaats van 280 leerlingen. 

 
Opdracht 
14. Je zou verwachten dat Oegandese leerlingen hun best niet doen omdat ze met een 

percentage van 35 of 40% al geslaagd zijn, maar het tegendeel is waar. Geef een 
reden waarom het in Oeganda wel belangrijk is om flink je best te doen. 
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VEILIG VRIJEN - Aids en hiv in Oeganda 
In 1982 wordt het eerste geval van hiv/aids in Oeganda gemeld. Als blijkt dat nog veel meer 
mensen met het virus zijn geïnfecteerd, begint de regering met een voorlichtingscampagne. 
Daarmee is Oeganda één van de eerste landen ter wereld die openlijk het aidsprobleem er-
kent. Deze openheid had wel tot gevolg dat Oeganda bij uitstek werd (en wordt!) gezien als 
een aidsland, ook was de situatie in bijvoorbeeld buurland Kenia even erg.  
 
De Oegandese regering stond toe dat buitenlandse 
doktoren en wetenschappers onderzoek deden 
naar zwangere vrouwen die in het ziekenhuis in 
Kampala waren opgenomen om te bevallen. Meer 
dan 20% van de vrouwen bleek hiv-positief. In de 
meest gevallen waren hun baby's ook geïnfecteerd.  
 
De eerste voorlichtingscampagnes waren nog niet 
zo succesvol, mede ook door taboes en onwetend-
heid. Rond 1990 is 30% van de bevolking met hiv 
besmet. Veel kinderen groeiden op met hun oma 
en opa, omdat hun ouders aan aids waren overle-
den. Grootouders die de zorg hadden over acht tot 
tien kleinkinderen zijn geen uitzondering. 
Er zijn op dit moment meer dan twee-en-een-half 
miljoen wezen in Oeganda, van wie een miljoen 
kinderen wees zijn geworden door aids.  
 
Rond 1990 kwam de regering met de succesvolle 
ABC-methode (zie de volgende pagina) en prompt 
daalde het aantal besmettingen. 

Op de grafiek is te zien dat het aantal hiv/aids-besmettingen terugliepen van bijna 30% in 
1990 tot 6% in 2002. De tweede grafiek toont dat het aantal besmettingen daarna weer is 
gestegen en naar verwachting van UNAids blijft die stijging voorlopig doorgaan. 
 
Vroeger was aids dodelijk en je kon ook goed aan de mensen zien dat ze ziek waren: ze ver-
magerden tot op het bot. De ziekte kreeg de volksnaam, silimi, naar het Engelse 'slim' voor 
mager. Tegenwoordig kunnen besmette mensen dankzij aidsremmers een lang en goed leven 
leiden. De uiterlijke symptomen verdwijnen en je kunt niet meer aan het uiterlijk zien dat je 
aids hebt. Het lijkt er nu op dat mensen minder goed oppassen en het aantal besmettingen 
weer stijgt. Maar er is mogelijk ook een andere oorzaak, lees daarover op werkblad 12.  

 
15. Leg in je eigen woorden uit wat we bedoelen met: “Deze verzekering is op de hel-

ling komen te staan.” 
16. Noem twee financiële gevolgen van aids voor de grootouders. 

Een land vol bejaarden en kinderen 
 
Kinderen zijn een 
verzekering voor de 
oude dag. Als je oud 
wordt, zijn je kin-
deren er om voor je 
te zorgen.  
Door het wegvallen 
van een generatie 
mensen, is deze ver-
zekering op de hel-
ling komen te staan. 
    

 

   

Een voormalig  
KSSP-leerlinge   
met haar grootmoeder 
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ABC-methode 
Het is president Museveni die rond 1987 de 
ABC-methode introduceert. Hij houdt de 
mensen voor dat het een vaderlandse plicht 
is om besmetting met het virus te voorko-
men. 
 

A staat voor abstinence (= onthouding). 
De regering roept mensen op om te wach-
ten met seks tot aan het huwelijk. 
 

B staat voor be faithful (= wees trouw). 
De regering roept mensen op om trouw te 
zijn aan één partner.  
 

C staat voor condoms (= condooms). 
Het motto was: heb je meer partners, vrij 
dan veilig met een condoom! Zo voorkom je 
ook dat je een STD (Sexual Transmitted 
Disease - seksueel overdraagbare ziekte) 
krijgt. 
 
De boodschap wordt luid en duidelijk ver-
spreid door middel van radioprogramma's 
en grote reclameborden. Op het platteland 
zijn toneelstukjes over aids, de vooroorde-
len en hoe de besmetting te voorkomen 
heel populair. Er wordt ook geadverteerd 
over het gebruik van condooms. Die zijn 
vrijwel overal goedkoop te krijgen, tot aan 
de kliniekjes op het platteland toe. 
 
In de beginjaren van de aidsepidemie heer-
sen er veel vooroordelen. De nadruk ligt op 
het wegnemen van deze vooroordelen en de 
zorg van hiv-positieve mensen.  
TASO (The Aids Support Organisation) doet 
rond 1987 baanbrekend werk. TASO stelt: 

 
 “Je kunt aids niet 
genezen, maar je 
kunt het wel dege-
lijk behandelen. 
Met goede zorg en 
begeleiding kan een 
hiv-positief iemand 
een waardevol le-
ven leiden.”   

 
 
17. In de beginjaren bestond er on-

wetendheid over hoe de ziekte 
werd overgedragen. Waar blijkt 
dat uit? 
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AB zonder C 
Rond 2003 verandert het denken over aidspreventie. Onder invloed van conservatieve reli-
gieuze organisaties wordt geleidelijk de C uit de ABC-campagne geschrapt. Een voorbeeld 
daarvan is Pepfar (President's Emergency Plan for Aids Relief = het Noodplan van de Presi-
dent voor Aidspreventie). Deze organisatie stelt dat alleen onthouding (A) en trouw aan je 
partner (B) de ziekte kunnen bestrijden. Condoomgebruik (C) is weliswaar veiliger dan onbe-
schermde seks, maar verandert niets aan gevaarlijk gedrag, vindt Pepfar.  
 
Deze nieuwe trend 
vind je terug in het 
straatbeeld. Stonden 
er rond 1990 nog le-
vensgrote posters in 
Kampala (de hoofd-
stad) die condooms 
aanprezen, nu staan 
er evenzo grote pos-
ters die de betrouw-
baarheid van het con-
doom in twijfels trek-
ken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ook vind je levensgrote billboards met stichtelijke teksten over huwelijkse trouw en het be-
lang van onthouding. Niet iedereen is blij met deze nieuwe trend. Zo zegt Paul Semugoma, 
een arts die wekelijks een rubriek over gezondheid schrijft in de New Vision (één van Oegan-
da’s grotere kranten) zegt: 

 
"Onthouding is een 
sprookje en huwelijk-
se trouw evengoed. 
De realiteit is niet dat 
mensen niet meer 
vrijen. De realiteit is 
dat ze het doen zon-
der condoom.”  
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Wat vind je van de stelling van Pepfar? Beschrijf wat ‘gevaarlijk gedrag’ volgens 
jou inhoudt. 

19. Semugoma schreef ook: “De wake-up call komt op het moment dat het aantal 
aidsbesmettingen weer toeneemt.” Waaruit blijkt dat hij gelijk heeft? 

Protector is een merk condooms Op het billboard staat:  
Condooms: 80% veilig 
Onthouding: 100% veilig 
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‘No early sex’ en   
‘No early marriage’ 
Ofschoon voorlichtingscampagnes zich op ieder-
een in de samenleving richten, wordt er ook 
speciale aandacht aan de jeugd van Oeganda 
besteed. Deze generatie is immers nog hiv/aids-
vrij; goede voorlichting kan besmetting voorko-
men en er voor zorgen dat er een nieuwe gene-
ratie van gezonde mensen opgroeit. 
 
De campagnes voor jongeren geven weinig in-
formatie over condoomgebruik, maar roepen 
jongeren vooral op om niet te vroeg te beginnen 
met een seksuele relatie (’No early sex’).  

Zwanger zijn betekent meestal het einde van je 
schoolcarrière 
Ondanks diverse voorlichtingscampagnes en de vele 
waarschuwingen op school kan het toch gebeuren dat 
een meisje zwanger wordt. Een kwart van alle meisjes 
tussen de 15 en 19 jaar is zwanger van hun eerste kind 
en tienerzwangerschappen zijn dan ook een groot pro-
bleem in Oeganda. 
Voor een deel komt dat omdat veel meisjes hun school 
niet afmaken. Het aantal meisjes dat voortijdig de 
school verlaat en zwanger wordt is drie keer zo groot 
als de meisjes die hun school wel hebben afgemaakt.  

De meeste meisjes die zwanger worden, worden van 
school gestuurd. De vaders daarentegen mogen hun 
school wel afmaken… Muurschilderingen op de  

Kanyawara Basisschool 

Een ander probleem is dat veel meisjes hun 
school verlaten om te gaan trouwen (’Early 
marriage’). Kindhuwelijken zijn verboden, maar 
uit armoede regelen sommige ouders toch een 
huwelijk voor hun dochter. Mariam Akiror, van 
Uganda Child Rights NGO Network, zegt daar-
over:  
 
"Richt je op onderwijs. Een vroeg huwelijk is 
meestal niet succesvol. Ieder kind heeft dromen 
en die bereik je door onderwijs. Als je tot een 
huwelijk gedwongen wordt, vertel dat tegen je 
leraar, iemand die je vertrouwt of tegen een 
politieagent. Meisjes zijn geen bezit. Kindhuwe-
lijken leiden vaak tot vroegtijdig overlijden, ar-
moede en ziektes, Zoek naar vrienden die het 
beste met je voor hebben.” 

20. De reden waarom meisjes op jonge 
leeftijd zwanger worden, kan zowel 
een oorzaak als een gevolg hebben. 
Leg dat in je eigen woorden uit. 

Hierboven: “Maagdelijkheid is gezond  
voor jongens en meisje” 

Hieronder: “Onthoud je van seks” 

Young Talk richt zich op  
leerlingen van het basisonderw

ijs 
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30% van VO-leerlingen is besmet 
Enkele jaren geleden meldde de Kabarole District Secretaris voor Gezondheid en Educatie 
Joshua Kagaba dat 30% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs hiv onder de leden 
heeft. Een jaar later deed het jongerenblad Straight Talk (≈ Duidelijk Taal) een vergelijkbaar 
onderzoek onder vo-leerlingen in alle regio’s van Oeganda. Op de Straight Talk (rechts) zie je 
dat er maar twee regio’s de 30% halen, maar het aantal jongeren met hiv is nog steeds veel 
groter dan onder Oegandezen van alle leeftijden.  

21. Jullie zijn redacteuren van ‘Straight Talk’. Jullie verdelen onderling 
de artikelen (zie hiernaast) die er geschreven moeten worden: 

  1) Schrijf een hoofdartikel over tienerzwangerschappen. 
  2) Schrijf een tweede artikel over kindhuwelijken. 
  3) Geef antwoord aan Dr. Mariam Nabwire op de vraag. 
   4) Interview Letia Vivan Irrinatwe. 
  5) Interview Bosco Amacha Idraku. 
  6) Schrijf een kort artikel over een voorlichtingsbijeenkomst. 
  7) Schrijf een kort artikel onder de kop ‘Blijf op school’. 
  8) Schrijf een korte quiz.  

Waarom juist onder leerlingen? 
Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. 
Een daarvan is dat bestaande voorlichtings-
campagnes niet alle leerlingen bereiken of om-
dat ze jongeren niet aanspreken. Ze leren veel 
over A (abstinence) en B (be faithful, trouw 
zijn na het huwelijk), maar niet over veilig vrij-
en (C, condooms). Bovendien zijn condooms 
niet goedkoop en niet makkelijk te krijgen, ze-
ker niet op het platteland.  Veel jongeren willen 
niet wachten tot ze getrouwd zijn en hebben 
onbeschermde seks. 
En andere reden is armoede. Vooral meisjes 
komen in de verleiding om cadeautjes of geld 
aan te nemen in ruil voor seks.  
 
De juiste voorlichting 
Voor de KSSP-leerlingen (zie werkbladen 2-3) 
organiseert KSSP elk jaar voorlichtingsbijeen-
komsten volgens de ABC-methode. De inge-
huurde voorlichters nemen geen blad voor de 
mond. Ze hebben expliciet demonstratiemate-
riaal ter beschikking (zie de foto rechts) en ze 
betrekken de leerlingen actief bij de les. Stan-
daardvragen van de voorlichters: ‘Are you with 
me? Are we together?’ Een eenvoudig ‘Yes’ vol-
doet niet. Er worden meningen gevraagd en 
ervaringen gedeeld. 
Na de groepspresentaties wordt in aparte jon-
gens- en meisjesgroepjes in meer detail op de 
verschillende onderwerpen ingegaan. En daar-
na kunnen de jongens en meisjes nog privé 
met de voorlichters spreken. 
 
Het jongerenblad Straight Talk voor leerlingen 
van het voortgezet onderwijs sluit ook aan bij 
de ABC-methode en geeft op een aantrekkelij-
ke manier informatie over hiv en seks. 

Muurschildering op de  
Kanyawara Basisschool 
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 Als mijn vriendin hiv-  
   positief is en ik niet, wat    
   moet ik dan doen? 

1) 
2) 

3) 

4) 

5) 6) 

7) 

8) 



Colofon 
Deze lesbrief is ontwikkeld door Harry de Ridder van de Stichting Kibale Student Support Programme (KSSP), geba-
seerd op de teksten van de website http://www.kibalestudents.nl, van de jongerenbladen ’Young Talk’ en ’Straight 
Talk’, van informatie van de Oegandese overheid en het CIA WorldFactbook. 
De lesbrief is bedoeld voor leerlingen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Indien gewenst kunnen 
gastdocenten van KSSP lessen op uw school verzorgen. U kunt daarvoor contact opnemen met Marij Steenbeek, 
info@kibalestudents.nl. Bij deze lesbrief is een gratis docentenhandleiding te downloaden op http://
www.kibalestudents.nl/index.php/educatie/les-en-spelmateriaal/gratis-lesmateriaal-voor-voortgezet-onderwijs. 

HET EXAMEN OP S4 
Zoals je hebt kunnen lezen, wordt de Secondary School op het einde van het vierde jaar (S4) 
afgesloten met een examen. Als je slaagt, dan het je het O-level (van Ordinary = gewoon) 
gehaald. Als je met hoge cijfers slaagt, kun je naar de Senior Secondary School (aangeduid 
als SS5-SS6).  
We gaan met jullie ook een S4-examen doen: (meerkeuze)vragen over deze lesbrief.  

 
(Meerkeuze-) Vragen 
1.  Waar in Afrika ligt Oeganda? 
 A) In Noord-Afrika 
 B) In Oost-Afrika 
 C) In Zuid-Afrika 
 D) In West-Afrika 

 
2.  Waar is de regio Kibale van bekend? 

 
3.  Hoeveel Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn er? 

 A) 15 
 B) 16 
 C) 17 
 D) 18 
 

4.  Hoe oud ben je in Oeganda als je klaar bent met de basisschool? 
 

5.  Welke basisschool is NIET in Kibale te vinden? 
 A) Kabarole Primary School 
 B) Kanyawara Primary School 
 C) Kasiisi Primary School 
 D) Kiko Primary School 
 

6.  Geef twee betekenissen van P7 in het Oegandese schoolsysteem. 
 

7.  Hoeveel van de huidige kinderen in Oeganda zijn wees geworden door aids? 
 A) een half miljoen 
 B) een miljoen 
 C) twee-en-een-half miljoen 
 D) vijf miljoen 
 

8.  Waar staat de ABC-methode voor? 
 
9.  Hoeveel procent van de meisjes tussen 15 en 19 jaar is zwanger van hun eerste 

kind? 
 A) 10% 
 B) 15% 
 C) 25% 
 D) 35% 
 

10. Noem minimaal drie redenen waarom zoveel leerlingen van het voortgezet  
onderwijs besmet zijn met hiv. 

 
En je weet het: als je slaagt met een ‘D1’ of ’D2’, kun je door naar de Senior Secondary 
School. Doe je best! 


