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Voluntários de Covington na Uganda 
 

Notícias da Província de Covington | 29 dezembro de 2015 
Enviado por  Jodee McElfresh 

 

 
 
Entre 30 de Novembro e 10 de Dezembro de 2015,  um grupo de voluntários da Província de  
Covington fizeram o trabalho de manutenção na missão em Buseesa, Uganda 
<http://snd1.org/en/where-we-are/uganda-buseesa-mission-covington-kentucky-and-thousand-
oaks-california/>. 
 
O grupo de manutenção era composto por: 
Sr. Mary Rita Geoppinger 
Mekenzie Elbert (chegada em Agosto como professora substituta na missão) 
Fr. Joseph Gallenstein 
Tom Holtz 
Beau McElfresh 
Jodee McElfresh 
Rob Montgomery 
Bob Simon 
Doug Simon 
Donnie Young 
 
O grupo recolocou centenas de armações de madeira danificadas, instalaram  quatro novas portas 
no dormitórios, fizaram a base para tanques de água, consertaram e pintaram  tetos danificados 
pela  chuva, e instalaram  novas lâmpadas  na sala de reuniões. 
 
O impacto imediato do trabalho do grupo de manutenção é  tornar a vida diária da missão mais 
segura e mais fácil. As armações de madeira com tela manterão  distantes os indesejáveis 
mosquitos, que podem transmitir a malária.    As portas novas permitirão uma saída mais rápida 
em caso  de uma emergência.  O conserto no tanque de água previnirá a perda da água coletada 
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durante a época das chuvas, assegurando que tenham águas nos meses de seca. Os tetos 
reformados prevenirão a deterioração, e as novas lâmpadas iluminarão todo o hall.   
 
O impacto da manutenção a longo prazo, no entanto, alcançará além das entradas e saídas diárias. 
Seu tempo e trabalho assegura que os vinte anos de missão continuem, para que as irmãs 
continuem focadas na educação e no serviço social, e para que centenas de crianças provindas da 
área rural e das matas da Uganda tenham uma educação católica, realmente transformadora e 
capacitadora.   
 
Para ver as fotos da viagem de manutenção, clique aqui  < 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.798091726967645.1073741899.1312470836521
16&type=1&l=f2f639b7ee > 
 


