
          

 

 

Hallo sponsoren,                                                                                                      Lemmer, november 2017 

 

Als Stichting Kinderhulp Oeganda hebben wij  u benaderd voor steun aan ons project, het afbouwen van 

familiehuizen in het (wees) kinderdorp “Bulamu”in Oeganda.                                                                                          

Daar hebt u in grote getale gehoor aan gegeven. Wij zijn u daarvoor zeer dankbaar en erkentelijk. Ook 

hebben wij u beloofd later te informeren over de vorderingen en ontwikkelingen en dat willen wij hierbij 

doen.     We hebben mede door uw hulp en financiële steun, de 6 casco huizen af kunnen bouwen.                         

Drie daarvan zijn tijdelijk in gebruik genomen als lagere (primary) school en de andere drie  worden nu 

bewoond door de kinderen.                                                                                                                                                          

In het dorp wonen op dit moment ongeveer 360 kinderen, dus extra woonruimte was zeer noodzakelijk, 

want de huizen zitten overvol. Ook zijn er twee nieuwe huismoeders bij ingetrokken, zodat de zorg en 

begeleiding weer beter geregeld is.                                                                                                                                                

De realisatie van een lagere school heeft het dorp een hele positieve impuls gegeven. De kinderen hoeven 

niet meer een eind te lopen naar een andere school en ook wordt er voor die school geen schoolgeld meer 

betaald.  Het geld wordt nu gebruikt om de eigen school in stand te houden.                                                               

Veel kinderen uit de omgeving van Bulamu volgen nu ook les op deze school, waardoor het dorp meer en 

meer een streekfunctie heeft gekregen.                                                                                                                    

Een Canadese sponsor was zo enthousiast over deze ontwikkelingen, dat ze spontaan geld  beschikbaar 

stelde voor de bouw van een voortgezet onderwijs (secondary) school.                                                             

Natuurlijk gaan wij door met het steunen van “Bulamu” en willen graag een echt gebouw voor de lagere 

school bouwen, zodat de huizen waar nu de tijdelijke school inzit weer kunnen worden gebruikt als 

familiehuis, er kan natuurlijk ook beter les gegeven worden in lokalen i.p.v. in woon en slaapkamers.                                  

Tot zover een update over de ontwikkelingen in het kinderdorp in Oeganda. 

Wij vragen u vergeet onze stichting niet en steun ons verdere werk voor dit kinderdorp, om samen te 

bouwen aan een betere toekomst voor deze kinderen.                                                                                                      

                                  “Samen kunnen we het verschil maken” 

Voor diegenen waarvan wij een mail-adres hebben sturen wij dit via de mail, met daarbij enkele foto`s van 

het dorp en de kinderen. Voor de anderen sturen wij dit per post, maar wilt u ook graag foto`s, meld dat 

even en/of stuur ons uw mail-adres.  

Mocht u meer informatie of wilt u een dia-presentatie en ook voor een verslag in uw nieuwsbrief, wij zijn u 

graag tot dienst, neem even contact met ons op. 

 

Namens  “Stichting Kinderhulp Oeganda”                                                                                                                       

voorzitter,  Frits van der Heide                                                                                                                                                     

Pollux 8,   8531 NV  Lemmer.                                                                                                                                                                

tel;  0514 562987    e-mail; fritsgeke@hotmail.com                                                                                                         

bankrek:  NL27RABO 0300677162 t.n.v. stichting kinderhulp oeganda.   (ANBI) 

Website:  www.stichtingkinderhulpoeganda.nl  
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