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Retrospectiva de 20 anos na Uganda 
  

 
Depois de trabalhar na Uganda por quase 20 anos, voltei para a Alemanha em dezembro de 2019 e moro no Kloster 

Mülhausen, Grefrath.  

 

Numa área remota do distrito de Kibaale, no meio do mato, juntamente com 6 coirmãs americanas, fundei escolas, 

desde o jardim de infância até o ensino médio, cuja primeira turma se formou em 2019. Muitas pessoas generosas, 

como os paroquianos de St. Benedikt, Grefrath, contribuíram financeiramente para a missão. Meus agradecimentos 

especiais a eles. Graças a essas doações, muitas crianças pobres receberam uma boa e sólida educação.  

 

Embora a Uganda tenha se desenvolvido durante os últimos anos, as pessoas no distrito de Kibaale ainda são pobres. 

Não há infraestrutura, nem indústrias, nem sistema de transporte, e as estradas só foram construídas em 2019. Pelo 

menos temos eletricidade desde 2016 e desde 1º de março de 2019, há água encanada. Com a ajuda de doações dos 

Estados Unidos e da Alemanha, as Irmãs de Notre Dame conseguiram perfurar um poço e disponibilizar água para 

nossas casas e, também, para as pessoas da aldeia.  

 

Exceto para o jardim de infância, os outros alunos moram no internato porque estamos situados em uma área 

remota, onde as estradas são difíceis e perigosas. Isso significa que os alunos devem pagar mensalidades. Esse 

dinheiro é usado para pagar os salários dos professores e funcionários e os suprimentos para cerca de 900 alunos. 

Em comparação com outras escolas particulares, nossas mensalidades escolares não são altas, no entanto, alguns 

pais não podem pagar o valor. Então, frequentemente permitimos que eles dêem uma contribuição em espécie, por 

exemplo, batatas, tomates, milho, mangas, mamão, etc.  

 

Felizmente, nosso trabalho educacional tem apresentado grande sucesso. No ranking estadual das melhores escolas, 

a escola primária Santa Júlia está em primeiro lugar no distrito e o Ensino Médio Notre Dame para meninas, em 6º 

lugar em toda a Uganda.  
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