
 

 

JAARVERSLAG  STICHTING KINDERHULP OEGANDA. 

DOELEN 

Als Stichting Kinderhulp Oeganda kunnen we terugkijken op een succesvol jaar (2016), waarin onze 

doelstellingen ruimschoots zijn gehaald: het steunen van kinderen welke (nog) niet in staat zijn zelf 

beslissingen en verantwoordingen te nemen en ook (nog) niet in staat zijn zichzelf te voorzien van 

huisvesting, levensonderhoud en scholing. Dit hebben we gedaan door steun te geven aan de realisatie van 

het afbouwen van de familiehuizen en het ondersteunen van de onderwijsvoorzieningen in het kinderdorp 

“Bulamu”. Daarvoor hebben we in 2016 hebben vele activiteiten opgezet en georganiseerd. 

BESTUUR 

Op bestuurlijk gebied hebben we naast regelmatig onderling mondeling, telefonisch en mail contact, ook 

vergaderingen belegd.  Als bestuur zijn we 2 keer bijeen geweest en 2 keer samen met de gehele Oeganda 

werkgroep, waarvan 1 keer met een speciaal reisverslag van Roelie en Frits, over hun bezoek aan Oeganda. 

Ook is Eddy, onze vaste chauffeur in Oeganda, bij ons in Lemmer enkele dagen op bezoek geweest.  Willem 

Frankema, onze secretaris en Piet van der Velde, ons bestuurslid, hebben aangegeven door 

omstandigheden het bestuurlijk werk voor de stichting niet meer te kunnen voortzetten. Wij bedanken 

hen van harte voor hun inzet en voor het werk dat zij gedaan hebben voor de stichting. 

FONDSWERVENDE ACTIVITEITEN 

Hieronder volgt een verslag van de georganiseerde activiteiten. Uit december 2015 liep nog een actie van 

de ZWO-commissie van de PKN Lemmer, welke een geweldige opbrengst had (ruim € 8.000,00).  Deze 

opbrengst wordt hier nog apart vermeld, voor de opbrengsten van de diverse andere giften en acties kunt 

u het financieel verslag nalezen. In het kader van de 40-dagentijd 2016 zijn er diverse presentaties 

gehouden, o.a. in de PKN-kerken in Oudemirdum, Sint Nicolaasga, Balk en IJlst. Dit alles bracht mooie 

opbrengsten. Ook doneerde de zendingscommissie van CBS “De Arke Lemmer” een flink bedrag. 

In juni werd er een benefietdiner georganiseerd in de hotelvakschool van ROC “De Friese Poort” in Sneek. 

Oktober stond in het teken van een benefietconcert, in de vrije baptistengemeente van Emmeloord, 

alsmede een aansluitende collecte in de zondagdienst.  Het was een prachtig concert en een mooi 

resultaat.  

Het laatste kwartaal van 2016 werd gestart met het verspreiden van een nieuwe folder (flyeractie) bij alle 

kerken en kerkgenootschappen in de omgeving van Lemmer (ruim 40), alsmede ook naar verenigingen, 

koren en vrienden van Bulamu. Hierin steun werd gevraagd voor onze projecten door middel van donaties, 

collectes, 40-dagenprojecten of andere activiteiten, eventueel met het geven van (dia)presentaties. 

Hiervan kwamen eind december al de eerste (aanzienlijke) giften en donaties binnen.                                                

Medio 2016 hebben we een oriënterend gesprek gehad met 3 andere goede doelen stichtingen uit 

Lemmer, wat resulteerde in een samenwerking op het gebied van fondsenwerving en actievoeren. Eind 



december is daardoor een spaarbusjesactie van start gegaan door spaarbusjes (100 stuks) te plaatsen bij 

de middenstand (winkels en restaurants) in Lemmer. 

Via Schippersinternaat “Het Kompas” kregen we 3 volle tassen met voetbalkleding voor een heel team.                                                                                                                             

BOUWACTIVITEITEN 

De bouwactiviteiten in Bulamu vorderen voorspoedig. Een Canadese sponsor was zó enthousiast over onze 

steun en realisatie van de primary school (basisonderwijs) in drie huizen in Bulamu, dat zij spontaan een 

grote(!) donatie gaf voor de bouw van een secondary school (voortgezet onderwijs). Deze is dan ook al in 

februari in gebruik genomen. Ook is er uit de budgetten een noodzakelijke tweede toiletunit gebouwd. 

Nadat eind 2015 het 4e huis werd opgeleverd als examenzaal en kinderopvang, is deze met ingang van het 

nieuwe schooljaar (pas eind februari i.v.m. de presidentsverkiezingen) in gebruik genomen.  De scholen 

voorzien in een grote behoefte. Dit blijkt wel uit het feit dat op de primary school 480 kinderen de lessen 

volgen en op de secondary school 120 kinderen de lessen volgen.  Allen zijn van het kinderdorp zelf of 

komen uit de omgeving. Hierdoor vervult het kinderdorp een streekfunctie en heeft het een positieve 

invloed op de gezinnen in de omgeving. 

Begin 2016 is ook gestart met de afbouw van het 5e huis en deze is in juni afgemaakt. Het dient als 

meisjeshuis en is betrokken door een grote groep meisjes (48), met een nieuwe huismoeder Sarah. Ze 

slapen op matrassen op de grond, want geld voor ledikanten is er nog niet. In juli is begonnen met de 

afbouw van het 6e huis en ook dat vordert goed. De muren en de vloer zijn gerepareerd, het dak zit erop, 

de elektriciteit is aangelegd, de kozijnen zijn geplaatst en alles is gestukadoord. We moeten nu eerst 

wachten tot er weer geld binnenkomt zodat we de afbouw kunnen voortzetten. 

CONTACTEN 

Op de website wordt regelmatig nieuws, activiteiten en informatie vermeld, waardoor wij de vrienden van 

Bulamu en de sponsors goed op de hoogte kunnen houden van onze stichting en van de gebeurtenissen en 

vorderingen in het kinderdorp Bulamu in Oeganda. Ook op facebook worden deze meldingen gedaan. Deze 

twee digitale voorzieningen dragen positief mee aan de bekendheid van onze stichting en ook aan de 

fondsenwervende activiteiten. Op de website is dan ook alle informatie over onze stichting te vinden. 

SLOTWOORD 

We zijn als Stichting Kinderhulp Oeganda zeer dankbaar en blij voor alle steun welke wij mochten 

ontvangen en willen ieder die op enigerlei wijze hieraan heeft meegewerkt, dan ook van harte bedanken. 

Ook heeft de directeur van het kinderdorp, Joseph Lubega, en meerdere personen in Oeganda via de mail 

hun grote waardering en dankbaarheid uitgesproken voor ieder die Bulamu en de kinderen een warm hart 

toedraagt en daartoe ook deze steun heeft gegeven. We hopen als stichting dan ook, dat we in het 

komende jaar het kinderdorp Bulamu kunnen blijven steunen en bemoedigen en onze doelen kunnen 

waarmaken en de kinderen betere leefomstandigheden, onderdak, voeding en onderwijs kunnen bieden. 

Daarvoor vragen wij Gods zegen.                                                                                                                                                                                              


