
 
 
Masaka, 13 december 2016 

Ezra samen met Eva op weg om een boda (bromfiets vervoer) te vinden die hen naar de stad zou brengen. 
Tijdens het lopen voelde hij steeds meer steentjes zijn schoenen in komen 

en na driehonderd meter keken ze er samen eens naar. 

 

NIEUWE SCHOENEN 

	
Veel kinderen in de Ugandese dorpen krijgen pas schoenen met een belangrijk feest in de kerk; 
het vormsel. Zo liep ook Kakooza tot zijn twaalfde op blote voeten naar school. Ik heb 
verschillende kinderen gesproken die hun eerste eigen schoenen pas kregen op de Middelbare 
School. Vaak worden de eerste schoenen van een kind geleend of tweedehands gekocht op de 
markt.  

Zo kreeg ook Ezra, die op zijn zesde voor het eerst naar school ging, tweedehands schoenen. 
Ondanks dat de schoenen van de markt kwamen waren ze van eerste klas kwaliteit. Ezra was 
trots. Maar eenmaal op school was Ezra er helemaal niet zo blij meer mee want behalve hem 
bleek niemand schoenen te dragen. Of het nu gaat om dure merken of tweedehands schoenen 
– het maakt niet uit – zolang het maar past in het totaalbeeld van de school. Erbij horen en niet 
te veel uit de toon vallen is het belangrijkst. 

Op kostschool “Kyamulibwa” is er geen ontkomen aan – schoenen horen hier bij het uniform. 
Vanaf die tijd is Ezra dan toch schoenen gaan dragen. Na drie jaar groeide hij uit zijn schoenen 
en had ik gelukkig nog een mooi paar staan, speciaal voor hem bewaard, dat hij nu wel aan 
wilde. Bruine schoenen die ik zwart maakte met haarverf omdat de school zwart eiste. Het stond 
prachtig, alles bij elkaar, uniform en nieuwe schoenen.  

Maar nu, na een paar jaar, zijn ook deze schoenen weer versleten. De zool is langzaam 
opgegeten door de ruwe wegen en kleine steentjes. Dan maar terug naar huis want deze 
schoenen konden niet meer mee naar school. We hebben met degenen die thuis waren heel 
hartelijk gelachen om deze ooit ijzersterke schoenen die nu het einde van het dorp nog niet 
eens zouden redden. Dezelfde dag zijn we naar de markt gegaan om een derde paar schoenen 
voor Ezra te kopen. Tweedehands uiteraard… 

Marleen 

 

	

  

 


