
 

UNHCR 
Onderwijs voor vluchtelingen 
 

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) is een organisatie die zich inzet 
voor vluchtelingen. In de clip zie je hoe ze probeert onderwijs te ondersteunen voor 
Soedanese vluchtelingen in Oeganda. 
 
Nederland geeft geld aan internationale organisaties, zoals de Wereldbank en de Verenigde 
Naties. Dat heet multilaterale hulp. UNHCR, de VN-organisatie voor vluchtelingen, krijgt elk 
jaar voor zo'n 50 miljoen euro multilaterale hulp van Nederland.  

In Oeganda zijn veel vluchtelingen uit de buurlanden Congo en Soedan. In deze landen 
woedt namelijk al jarenlang een burgeroorlog, al lijkt er vrede in zicht te zijn. De regering 
van Oeganda heeft de vluchtelingen uit Soedan land gegeven om in hun levensbehoeften te 
kunnen voorzien. Daar zijn dan ook een soort vluchtelingendorpen ontstaan, meestal ver 
buiten de stad.  

Op dit moment wonen in Adjumani, in het noorden van Oeganda, ruim 90.000 Soedanese 
vluchtelingen. Die mensen zitten daar soms al jaren en het kamp ziet er niet echt uit als 
een vluchtelingenkamp. Er zijn huizen, winkels en ook scholen. Joyce Munyao werkt voor de 
UNHCR in het noorden van Oeganda. Zij probeert de vluchtelingen een zo goed mogelijk 
bestaan te geven. Voor de kinderen en jongeren probeert zij te regelen dat ze naar school 
kunnen. Want onderwijs is een basisvoorziening waar iedereen recht op heeft.  

UNHCR heeft zelf geen scholen voor voortgezet onderwijs, maar werkt op dat gebied 
samen met andere hulporganisaties. Joyce ziet er namens UNHCR op toe dat het geld dat 
de organisatie in de scholen stopt, goed wordt besteed.  

Deze school in Alere is door vluchtelingen zelf opgezet. Het overgrote deel van de leerlingen 
en leraren zijn vluchtelingen uit Soedan. Met het geld van UNHCR zijn er schoolgebouwen, 
een bibliotheek en hutten om te wonen gebouwd. En ook voor eten wordt gezorgd. 

Op die manier kunnen de vluchtelingen toch doorleren, al is het aantal boeken en schriften 
beperkt. Dit soort werk is niet altijd gemakkelijk. Joyce woont op het terrein van UNHCR, 
maar mag daar bijvoorbeeld geen familie ontvangen. Dat zou teveel risico's opleveren. 
Want nog steeds wordt er in het noorden van Oeganda soms gevochten. Daarom moet 
Joyce ook altijd veiligheid en bereikbaarheid in het oog houden. 


