
Oeganda 

We zijn met onze stichting:  Stichting Kinderhulp Oeganda,  zeer betrokken bij  het 

kinderdorp Bulamu in Oeganda. In dit kinderdorp wonen ongeveer 200 wees en 

straatkinderen. Er wordt hen onderdak, voeding en geborgenheid geboden.                        

Door de huismoeders wordt hen ook warmte en liefde gegeven. Iets wat ze nog nooit 

gekregen hebben. Wij zijn elke keer weer geraakt door de blijheid en dankbaarheid, die de 

kinderen uitstralen nu ze in het kinderdorp mogen wonen.                                                                             

Als groep uit Lemmer zijn we er in 2012 geweest om er familiehuizen te bouwen.  Met die 6 

casco`s die we toen gebouwd hebben, zijn we nu druk bezig om die helemaal af te bouwen. 

Daarvoor hebben we diverse acties moeten voeren om aan de benodigde financiën te 

komen, waaronder ook o.a. de pepermunt verkoop en via deze laatste actie, waar jullie als 

mannenkoorleden ook gul aan meegewerkt hebben is het ons gelukt om tot nu toe al 4 

huizen helemaal af te maken.  Het 1e huis is als familiehuis afgebouwd en de volgende 2 

huizen zijn als lagere school in gericht. Er krijgen maar liefst 240 kinderen les in deze twee 

huizen, het 4e huis is ingericht als examenzaal en kleuteropvang. Afgelopen november zijn 

Roelie de Haan en ik, Frits van der Heide, naar Oeganda geweest om alle vorderingen te 

bekijken en de sfeer weer eens te proeven in het kinderdorp. Het 4e huis mochten we 

officieel in gebruik nemen en dat werd ook echt een feestdag voorde kinderen, die wij 

trakteerden op een warme maaltijd  van rijst met vlees en groenten en natuurlijk een flesje 

fris . We waren onder de indruk van de goede sfeer die er heerst in het dorp. Ook waren we 

verrast door de inspanningen van de huismoeders en de kinderen om zelfvoorzienend te 

zijn.  Zo worden er op alle vrije stukken grond diverse gewassen verbouwd zoals, 

aardappelen, mais, kool, tomaten, paprika`s en bananen en ze houden varkens, kippen, 

enkele geiten en koeien.                                                                                                                      

We hebben een heel positief gevoel over gehouden van ons bezoek aan het kinderdorp 

Bulamu en dat geeft ons een flinke steun om weer verder te gaan en  te zorgen dat we ook 

die laatste twee huizen af kunnen maken. 

Ook namens de kinderen in Oeganda allen hartelijk bedankt. 

Meer informatie:  www.stichtingkinderhulpoeganda.nl   

 

 

http://www.stichtingkinderhulpoeganda.nl/

