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Aanleiding van het project
Moord, ontvoering, verminking, seksuele uitbuiting en ontelbare kindsoldaten. Deze gruwelijke
gewelddadigheden waren twintig jaar aan de orde van de dag in Noord-Uganda. De rebellengroepering
Lord’s Resistance Army liet de lokale bevolking dag in dag uit in angst leven. De strijd die deze groep
onder leiding van Joseph Kony voerde, kostte tienduizenden mensen, en vooral ook kinderen, het leven.
Maar nadat de LRA en de Ugandeze overheid in 2007 een wapenstilstand ondertekenden, keerde de rust
terug en is het relatief veilig. De terreur van de LRA heeft het sociale leven in Noord-Uganda hevig
verstoord. De kerkgang (gemeenteleven) is hierop geen uitzondering.

Samenvatting
ZOA heeft in het recente verleden met verschillende projecten en activiteiten de lokale kerk in Nwoya
ondersteund. Projecten die zich richtte op evangelisatie, disipelschap en ander kerk gerelateerd
onderwijs. Deze projecten waren met name gericht op volwassenen en jongeren. Helaas was er weinig
voor kinderen jonger dan 12 jaar en hun moeders. Dit project richt zich nu juist op deze doelgroep.
Veel kerken in Uganda willen het zondagsschool-concept in leven roepen. Kinderen die jonger zijn dan
12 jaar begrijpen vaak niet wat er tijdens een reguliere kerkdienst wordt gezegd. Uit kostenoverweging
heeft zo’n 90% van de kerken geen bijbelonderwijs, terwijl de kinderen ook graag bijbelonderwijs op hun
eigen niveau ontvangen.
Verschillende activiteiten binnen het project:
• Verzorgen van tijdelijke onderkomens waar
de zondagsschool kan worden gehouden;
• Het trainen van zondagsschooldocenten;
• Verstrekken van materiaal, zoals bijbels;
• Verstekken van stoelen en bankjes voor de
zondagsschool;
• Aanbieden van diverse trainingen /
workshops voor de kinderen;
• Aanbieden van Alpha cursussen.

Naast het opzetten van de zondagsscholen richt ZOA zich op ondersteuning van 10 vrouwengroepen
binnen diverse kerken. De vrouwen/moeders worden aangespoord om samen verschillende activiteiten te
organiseren waarmee ze wat geld kunnen verdienen. Tegelijkertijd worden ze getraind in het goed
opzetten van een soort bankenstelsel (spaar- en leensysteem) in hun eigen dorp. Dit wordt bewust door
de vrouwen gedaan omdat moeders een goede invloed op hun kinderen hebben.

Voortgang activiteiten
•

•

•

Er zijn diverse hulpvragen van verschillende kerken binnengekomen bij ZOA. De aanvragen zijn
allemaal getoetst en inmiddels ontvangen 8 kerken steun van ZOA in de vorm van tijdelijke
onderkomens voor het geven van de zondagsschool.
Er zijn 44 zondagsschooldocenten uit 22 verschillende kerken gemobiliseerd en getraind. Een
eerder onderzoek had al uitgewezen dat de ‘oude’ zondagsschooldocenten het hart op de goede
plek hadden zitten gezien hun motivatie, maar de kennis om kinderen op een goede manier te
onderwijzen ontbeerden. De training bevatte daarom relevante onderwerpen om de docenten op
de juiste manier uit te rusten waardoor zij de kinderen op een goede manier kunnen onderwijzen.
Er zijn 180 plastic stoelen uitgedeeld aan vier kerken die kampten met een tekort aan zitplekken
tijdens de kerkdiensten op zondag.

Foto links: kinderen van de Evangelische
gemeente zijn blij met de nieuwe plastic stoelen.

Foto rechts: Zondagsschooldocenten poseren
samen met de kinderen op de nieuwe stoelen in
de kerk.

