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Dovenonderwijs in 

Oeganda  

Een hoopvolle toekomst  
 
De stichting Signs of Hope is in 2018 opgericht door 

Famke Wildeman om het dovenonderwijs in 

Oeganda te verbeteren. Veel dove kinderen worden 

in Oeganda als minderwaardig, of zelfs een vloek 

beschouwd. De stichting wil deze kinderen en hun 

families helpen door de kwaliteit van het 

dovenonderwijs te verbeteren en de toegang tot het 

dovenonderwijs mogelijk te maken door financiële 

ondersteuning. 

Famke werkt al enkele jaren op een dovenschool in 

Kampala, de hoofdstad van Oeganda en heeft recent 

haar onderwijsbevoegdheid behaald. De stichting 

Signs of Hope biedt 28 Oegandese kinderen de kans 

om het dovenonderwijs te volgen door de kosten 

voor het onderwijs en het verblijf te financieren. De 

droom is een eigen dovenschool op te richten waar 

nog meer dove kinderen passend onderwijs kunnen 

volgen. 

De stichting heeft een stuk grond aangekocht in 

Mukono in de buurt van Kampala en een bouwplan 

laten uitwerken door een architect. Er komt 

natuurlijk een school, maar ook een eetzaal en 

huisjes waar de kinderen kunnen overnachten. Op 

het terrein kunnen de kinderen ook sporten en hun 

eigen groente en fruit te verbouwen. De eerste fase 

van de bouw start in de zomer van 2023. De eerste 

groep van 30 kinderen moet begin 2024 hier 

onderwijs kunnen volgen en verblijven. 

 

 

 

Kinderen tijdens de les op de dovenschool in Kampala  

 
 

Een ambitieus bouwproject 
Leven en leren voor dove kinderen in Oeganda  

In Oeganda gaan kinderen op heel verschillende 

leeftijd voor het eerst naar school gaan. Voor dove 

kinderen speelt dat nog meer, omdat ouders lang niet 

altijd de kosten voor de dovenschool, die ver van huis 

is in de meeste gevallen, kunnen betalen.  

De dove kinderen leren op de dovenschool 

gebarentaal, maar ook alle andere schoolvakken en de 

persoonlijke ontwikkeling (sport en spel) krijgen 

aandacht in het dagelijkse onderwijs. Veel kinderen 

hebben ook andere zorgvragen zoals autisme of een 

lichamelijke beperking.  

Voor de begeleiding van deze kinderen is weinig 

kennis en capaciteit aanwezig in Oeganda en daarom 

wil Famke Wildeman met de nog te bouwen school 

een bijdrage leveren aan de versterking van het 

dovenonderwijs.  

Op de nieuwe school zullen de klassen kleiner zijn 

(max 14 kinderen) dan gebruikelijk in de scholen in 

Oeganda. Zo krijgen de kinderen de persoonlijke 

aandacht die nodig is. 

De kinderen verblijven in Oeganda meestal langere 

tijd op het schoolterrein, omdat ze te ver weg van huis 

zijn om dagelijks op en neer te reizen. In plaats van 

slaapzalen krijgt de nieuwe school woonruimtes voor 

12 kinderen met een begeleider, zodat ook dan 

voldoende persoonlijke aandacht mogelijk is.   

 

 

De schets van de nieuw te bouwen school in Oeganda 

 

 

 

 

Werkgroep ZWO 

Verkoop producten uit 

Oeganda 19 maart 

Campagne 2023 

Verkoop pepermunt en 

chocolade 

Vastensoep 

In de Kruisheuvelkerk 

www.pgleidschendam.nl/zwo/ Kosten: € 2,50 per stuk en 3 voor €6,00 Aanmelden via intekenlijsten in de kerken 

Na afloop van de gezamenlijke dienst op 19 

maart in de Kruisheuvelkerk verkoopt de 

werkgroep ZWO niet alleen pepermunt en 

chocolade, maar ook kaarten en sieraden die 

door de kinderen in Oeganda zijn gemaakt. 

Vanaf 26 februari is op zondag pepermunt en 

chocolade te koop in onze gebouwen. Er kan 

natuurlijk ook een bijdrage via de collectezak, de 

Appostel app of de bankrekening van de 

Diaconie (NL 96 INGB 0000117505 o.v.v. 40 

dagentijd project 2023) geleverd worden.  

Dit jaar is er weer een soepmaaltijd op dinsdag in 

de Kruisheuvelkerk in de Vastentijd. De 

vrijwillige bijdragen voor deze maaltijden komen 

(deels) ten goede aan ons project. De eerste 

maaltijd is op 28 februari om 18 uur. 

Het plan om een nieuwe dovenschool te 

realiseren met een hoge kwaliteit van onderwijs 

is ambitieus, maar Famke weet zich gesteund 

door God om deze uitdaging stap voor stap 

mogelijk te maken.  

De nieuwe school en bijgebouwen worden in 

een aantal fasen gerealiseerd. Voor de eerste 

fase is € 150.000 nodig en vanuit 

Leidschendam-Leidschenveen gaan we hieraan 

een bijdrage leveren. Onze bijdrage zal worden 

gebruikt voor de bouw van een van de 

slaapzalen/klaslokalen. We gaan ons best doen 

om €4.000 – 5.000 in te zamelen. 

De werkgroep ZWO is met de stichting Signs 

of Hope in contact gekomen via Annet 

Anvelink. Zij heeft samengewerkt met Famke 

in het koor The Continentals en volgt het werk 

van Famke in Oeganda via de nieuwsbrieven. 

Meer informatie over Signs of Hope is te 

vinden op de website www.signsofhope.nl 

 

http://www.signsofhope.nl/


 
 


