
WAT IS EN DOET STICHTING KINDERHULP 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 daar 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 je er één keer geweest bent, laat het je niet meer los en besef je pas in wat 

voor weelde wij leven.                                                                                                                                                    

Als groep uit Lemmer (19 pers) 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 in 2014 de “Stichting Kinderhulp Oeganda” opgericht.   Dankzij diverse acties en vele giften is 

het ons gelukt om tot nu toe al 5 huizen helemaal af te maken.  Het 1e huis is als familiehuis afgebouwd 

voor jongens,   de volgende 3 huizen zijn als lagere school in gericht.   Er krijgen nu maar liefst ruim 470 

kinderen, uit het dorp en de omgeving,  les in deze drie huizen.  Het 5e huis is weer afgebouwd als 

familiehuis, dit keer voor meisjes.   November 2015 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.   

We waren onder de indruk van de goede sfeer die er heerst in het dorp. Ook waren we blij 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 overgehouden 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 het laatste huis en een 

noodzakelijke muur voor bescherming tegen het regenwater kunnen realiseren.  Ook moet er een nieuwe 

toilet unit komen, want de huidige is niet meer toereikend voor zoveel kinderen. Er zijn voor ons nog vele 

uitdagingen en die hopen we mede samen met hulp van velen te bewerkstelligen .  Omdat we helemaal 

afhankelijk zijn van giften, collectes en opbrengst van acties, vragen wij U van harte om dit project te 

steunen. Daarvoor hebben wij een  A4 gemaakt met enkele voorstellen naar U toe, natuurlijk is het geheel 

vrijblijvend en kan alles naar wens worden aangepast.                                                                                                        

Ook kunnen wij een dia-presentatie verzorgen over het project. 

Bijgevoegd:                                                                                                                                                                               

Een A4 met een beschrijving van de situatie in juni 2016.                                                                                               

Een A4 met voorstellen van samenwerking.                                                                                                                       

Een bijbehorende Flyer, welke eventueel als bijlage in het mededelingenblad kan worden meegegeven. 

Voor vragen en info kunt U altijd bij een van ons terecht. 

 

Frits van der Heide, voorzitter.         fritsgeke@hotmail.com       0514 562987                                                                                                              

Roelie de Haan,  penningmeester.   roeliecdehaan@gmail.com 0514 569301                                                                                                      

Willem Frankema, secretaris.            w.frankema@tele2.nl          0527 614164 

Meer informatie:  www.stichtingkinderhulpoeganda.nl   
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