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St. Child’s Destiny of Hope - uitgeoefende activiteiten 

2009 
CDHope is in 2009 in Chawolo begonnen met het geven van onderdak aan 9 weeskinderen. Zij kon dat doen doordat 

in Chawolo een gebouw beschikbaar kwam. Het daarin geplande ziekenhuis kwam niet van de grond. Het gebouw is 

nu ingericht als CDHopeHome, waar de weeskinderen en een deel van het CDHope-personeel woont. 

 

2010 

In het jaar 2010 is het huis van Tim en Wilma aangepast, een watervoorziening gemaakt en daarnaast gezorgd voor 

voldoende privacy. 

 

2011 
In de zomer van 2011 werd gestart met de verbouwing van het gastenverblijf. In het gastenverblijf is plaats voor 

10 bezoekers, die er twee slaapvertrekken vinden en een woonkamer met een keukentje. 

In dit jaar bewees het gastenverblijf al haar nut door het onderdak bieden aan een groep bezoekers die kwamen 

helpen bij de start van de bouw van een kleuterschool. In 2011 is CDHope met de bouw van de kleuterschool 

begonnen. Vanuit het beleidsspeerpunt ‘onderwijs’ koos CDHope er voor om onderwijs op zo jong mogelijke leeftijd 

toegankelijk te maken voor zowel de kinderen van het CDHome als voor de kinderen uit Chawolo en omgeving. 

De bouw van de kleuterschool werd gestart eind 2011 afgerond in 2012. 

In dit jaar werden plannen gesmeed om een middelbare school te gaan realiseren. Enkele kinderen uit het kinderhuis 

zaten in het laatste jaar van de lagere school en zouden moeten verhuizen om vervolgonderwijs te kunnen volgen. 

Bovendien was de kwaliteit van die middelbare school een andere dan waar CDHope voor staat. CDHope koos ervoor 

om in deze regio een middelbare school te gaan realiseren. 

 

2012 
De kleuterschool gaat in mei 2012 van start met 12 kleuters. 

Uitgebreide fundraising activiteiten begin 2012 zorgden ervoor dat met de bouw van de eerste fase van de 

middelbare school in juli 2012 kon worden begonnen. Ook in dat jaar zijn er groepen Nederlanders naar Chawolo 

getrokken om bij het begin van de bouw te assisteren. 

Een beleidswijziging bij het aanwezige lagere onderwijs in de regio Chawolo noodzaakte CDHope om ook een eerste 

klas voor lager onderwijs in te richten. De lokale lagere school verplaatste de leerlingen van de eerste drie leergangen 

naar een gebouw op grotere afstand van Chawolo. Dit was onverantwoord voor deze jonge leerlingen. Het 

noodzaakte CDHope om een leerkracht aan te trekken en onderwijs voor de eerste leerjaren van de lagere school 

in te richten zodat in februari 2013, bij de start van het nieuwe Oegandese schooljaar, een lokaal en leerkracht 

beschikbaar zijn. 

 

2013 
Het kleuteronderwijs heeft zich stevig gevestigd in Chawolo en na één jaar kleuteren starten 13 leerlingen in de 

eerste klas van de lagere school. 

Begin 2013 wordt de bouw van drie lokalen voor het middelbaar onderwijs afgerond en de middelbare school begint 

in maart 2013 met 12 leerlingen in de eerste klas en 14 leerlingen in de tweede klas. Er zijn meer geïnteresseerde 

ouders, maar zij willen eerst de resultaten van deze school afwachten voordat zij hun kind inschrijven. 

De situatie t.a.v. het beschikbaar zijn van gezond drinkwater werd nog schrijnender dan het als was. CDHope koos 

er voor om in haar fundraising activiteiten vanaf nu prioriteit te leggen in het realiseren van een gezonde 

drinkwatervoorziening voor het hele dorp Chawolo. 

Eind 2013 zijn de middelen bijna volledig binnen en krijgen Tim en Wilma het verzoek van het bestuur om offertes 

voor realisatie bij bedrijven op te vragen. Eind 2013 krijgt CDHope goedkeuring van Wilde Ganzen voor het door 

haar ingediende project. 

 

2014 
Het derde leerjaar van de middelbare school en het tweede jaar van de lagere school start. Aangezien er slechts 1 

kleuterschool/hal en 3 lokalen beschikbaar zijn, krijgen de kleuters in de ochtend les en de eerste klas van de lagere 

school in de middag om iedereen te kunnen huisvesten. De schoolresultaten van de leerlingen blijven goed. 
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In 2014 wordt een samenwerkingsovereenkomst getekend met Wilde Ganzen. Wilde Ganzen gaat ons financieel 

helpen een gezonde watervoorziening te realiseren in Chawolo. 

Een dieptepunt in 2014 is dat een van de weeskinderen, Brenda, een zwaar ziekteproces doorloopt inclusief 

chemokuren en in december 2014 overlijdt. 

 

2015 
De vierde klas van de middelbare school (de laatste klas van het O-level) en de derde klas van de lagere school 

starten. Extra ruimte om te huisvesten wordt gevonden in het gastenverblijf (en in de huiskamer van het CDHope 

Home, hierdoor werd het moeilijker om gasten te ontvangen. 

 
In 2015 krijgen de CDHope scholen een naam: Generation of Hope School. 

De school wordt uitgeroepen tot de beste school van de regio. Leerkrachten op andere scholen kiezen er voor om 

hun eigen kinderen naar de Generation oif Hope school te sturen. Een signaal dat de school goed aangeschreven 

staat, zowel op het gebied van educatie en de persoonlijke aandacht die onze school geeft.. 

In 2015 wordt een start gemaakt met het boren naar schoon drinkwater. Tot onze vreugde blijkt het water op een 

hele gunstige plaats, op CDHope terrein, vlakbij de doorgaande weg, aanwezig te zijn.  

De waterbron wordt volledig geïnstalleerd en het hele dorp kan er gebruik van maken. Naast het distributie punt 

voor het dorp wordt er een leiding aangelegd naar het CDHome. Een grote mijlpaal. Tot in een grote straal rondom 

Chawolo wordt door de bevolking gesproken over het heldere, schone water van Chawolo. 

 
Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling. CDHope Oeganda wordt geregistreerd als Sub-county based 

Organisation. Dit opent deuren voor fondsenwerving. Direct wordt gestart met het werven van fondsen voor de 

bouw van drie nieuwe lokalen voor de scholen. Omdat nog niet al het benodigde geld binnen is, Eind 2015 wordt de 

bouw gestart om bij aanvang het Oegandese schooljaar in 2016 3 klassen te kunnen huisvesten, zodat het 

gastenverblijf vrijgemaakt kan worden om bezoekers te ontvangen. 

 

2016 
In maart kwam de directie van CDHope Oeganda, Tim en Wilma Omalla, naar Nederland. Zij genoten van een 

verdiende vakantie en spraken uitgebreid met het bestuur en Thuisfront. Ook organiseerden we 2 vriendenmiddagen 

(1 in het oosten en 1 in het westen van Nederland) en presentaties op scholen, om de binding met de achterban te 

verstevigen. 

 
Het aantal klaslokalen werd niet met drie lokalen uitgebreid, maar dankzij een creatieve indeling en kleine lokalen 

lukte het om vijf lokalen te bouwen. Op die manier kunnen de kinderen uit de hoogste klassen van de middelbare 

school gedifferentieerd naar vakkenpakket les krijgen. De creatieve oplossingen om onderwijs onder de boom te 

geven konden weer de kast in. Weer een mooie stap voorwaarts naar een volwaardige school. 

 
Uitbreiding van de school met lokalen en algemene ruimten blijft speerpunt van onze fonds wervende acties. CDHope 

is zeer succesvol daarin en eind 2016 staat de teller op €42.000 voor nieuwbouw. Intussen is CDHope in overleg 

met Wilde Ganzen gestart om ons werk binnen hun beleid passend te maken waardoor nog meer fondsen geworven 

kunnen worden en in 2017 de school verder uit te breiden. 

 
Elke twee jaar probeert CDHope iets bijzonders te doen waar de gehele bevolking voordeel van kan hebben. Het 

vorig jaar gerezen plan om iets met solarlampen op te zetten krijgt meer handen en voeten en moet in 2017 tot 

resultaat leiden. 

 
De nieuwsbrief krijgt een kleine wijziging door het behandelen van thema’s. Op de nieuwsbrief met het thema 

‘onderwijs’, waarin leerlingen en een leerkracht van de Generation of Hope school vertellen over wat de impact van 

de school op hun leven heeft, was een prachtige uitgave waar we veel positieve reacties op kregen. 

 

2017 
 

De Directie vierde dit jaar hun tien jarig jubileum. In samenwerking met Wilde Ganzen kon in  november jl. gestart 
worden met de bouw van de lagere school. De samenwerking hield o.a. in dat in dit gebouw een ruimte kwam voor 
een bibliotheek, waar iedereen gebruik van mag maken. In dit gebouw werden in totaal 11 lokalen gerealiseerd, 

waarvan 1 lokaal voor de kleuters, 7 lokalen voor de lagere school, bibliotheek, lerarenkamer en directiekamer. In 
december werden de eerste zending van de solarlampen uitgedeeld. 
 
 
Iedere twee jaar doen wij een project voor de lokale bevolking. In 2016 was een actie opgestart voor solarlampen 
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t.b.v. de lokale bevolking. Hierdoor krijgen zij de mogelijkheid om in de avonduren te kunnen lezen en hun kinderen 
kunnen hierdoor studeren. Daarnaast wordt de veiligheid hierdoor vergroot. De 1e zending is in december 

afgeleverd en hiervan zijn in totaal 52 onder de lokale bevolking uitgedeeld tegen een kleine vergoeding. De 

opkomst was zo groot, dat alleen de mensen die vooraf hadden ingeschreven, een lamp meekregen. Er werd 
afgesproken dat bij de 2e zending de resterende lampen en nieuwe lampen zouden worden uitgedeeld. 

 

2018 
 

In 2018 werd de bouw gerealiseerd van de lagere school. CDHope is trotst op het feit dat nu voor alle klassen in het 
kleuter, lagere en voortgezet onderwijs klassen zijn. Er is nu ook extra ruimte voor een bibliotheek, lerarenkamer, 
directiekamer en ruimte voor het afnemen van examens. Eind 2018 werd onze aanvraag voor inrichting van het 
laboratoriumlokaal door de Wilde Ganzen goedgekeurd. In 2019 zijn we gestart met het voeren van acties om de 
benodigde € 7.500 te werven. De Wilde Ganzen verhoogd dit bedrag met € 7.500. Ook nam het aantal kindsponsoren 
toe en bracht CDHope weer meer kinderen naar school. 
 

2019 

 
In 2019 zijn de inkomsten uit sponsoring verhoogd, waardoor de inkomsten toenamen. Met behulp van een aantal 
financiers kon een solarinstallatie geplaatst worden bij het huis van de directie. Hierdoor zijn zij niet meer geheel 
afhankelijk van de generator. Ook past dit mooi in ons plan om waar mogelijk is te verduurzamen. De inrichting van 
het laboratorium zal in de 2e helft van 2020 uitgevoerd worden. 
 

2009-2019 
 

In de hierboven genoemde periode heeft CDHope zich ingezet om veel sponsorouders te vinden. Deze sponsorouders 

maken het mogelijk om kinderen naar school te laten gaan. De groei van het aantal naar school gaande en 

gesponsorde kinderen wordt door onderstaand overzicht weergegeven. 

 
 

31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 

Aantal kinderen 7 14 46 83 

Aantal gesponsorde kinderen 7 14 45 79 

 
 

31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 

Aantal kinderen 116 140 220 240 

Aantal gesponsorde kinderen 100 107 130 137 

 
 

31-12-2018 31-12-2019   

Aantal kinderen 228 247   

Aantal gesponsorde kinderen 145 151   

 


