
JAARVERSLAG STICHTING KINDERHULP OEGANDA.

DOELEN

We kunnen terugkijken op een goed jaar (2017), waarin de 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 het laatste 
familiehuis en het ondersteunen van de onderwijsvoorzieningen in het kinderdorp “Bulamu”.
Ook in 2017 zijn er verschillende activiteiten opgezet en georganiseerd.

BESTUUR

Als bestuur is er onderling regelmatig contact geweest zowel mondeling, telefonisch als mail/app 
contact. Als bestuur zijn we twee keer bij elkaar geweest 1 keer samen met de hele Oegandaploeg 
tijdens een benefietdiner waar Frits een diapresentatie heeft gehouden.In 2017 is er een 
bestuurswisseling geweest. Willem Frankema (secretaris) en Piet van der Velde (bestuurslid) zijn 
gestopt met het werk binnen het bestuur. Zij worden van harte bedankt voor hun inzet en voor het 
werk wat zij hebben gedaan voor de stichting. Sinds oktober 2017 nemen Geertje Hoekstra en 
Sytske Schulte samen het secretariaat over.

FONDSWERVENDE ACTIVITEITEN

Een verslag van de georganiseerde activiteiten
– De spaarbussenactie van de gezamenlijke 4 goede doelen Lemmer is van start gegaan.
– De 40-dagenactie in onze kerk is dit jaar voor de gezamenlijke stichtingen, in het bijzonder 

voor het onderwijs.
– In Hommerts is de 40-dagen actie eveneens bestemd voor onze stichting.
– De PKN van Heerenveen heeft de avondmaalscollecte van 18 juni voor onze stichting 

bestemd. Daarvoor zijn er twee presentaties gegeven.
– Stichting Kinderhulp Oeganda staat sinds begin 2017 op de lijst van goede doelen waarbij 

inkt cartridges van 123 inkt terug gestuurd kunnen worden om te worden gerecycled. De 
kleine vergoeding kan vervolgens worden gedoneerd aan een goed doel.

– 15 juni was er een benefiet in de Beachclub van Lemmer. Dit werd goed bezocht.
– De zendingscommissie van de CBS de Arke heeft dit jaar (2017-2018) gekozen om voor ons

doel te sparen. Frits en Geke hebben hiervoor in oktober 8 presentaties gegeven.
– Tijdens haar vakantie heeft Geertje onze stichting gepromoot wat resulteerde in een mooie 

gift van het kringloopcentrum in Marum. 
– In de herfst werden er verschillende giften ontvangen. (particulier, kerken, school, 

wereldwinkel).

BOUWACTIVITEITEN

Begin februari is opdracht gegeven aan David om het zesde huis af te bouwen. Hiervoor is geld 
overgemaakt. In de loop van 2017 was ook dit huis klaar. 
Er is ook opdracht gegeven om een afscheiding te plaatsen tussen de familiehuizen van de meisjes 
en de jongenshuizen. Dit is inmiddels gerealiseerd.
En er is een muur gebouwd tussen de twee rijen huizen voor bescherming van het regenwater en 
een betere afvoer daarvan.



BULAMU ACTUEEL

Mr Lordlax is nu manager over de dagelijkse gang van zaken op Bulamu, ook over scholen en 
personeelsleden.
Salomon, de vorige manager, volgt nu een opleiding in accountancy.
Juliet Namubiru is de nieuwe hoofdonderwijzeres, zij heeft de leiding over het onderwijs.
Zij is ook verantwoordelijk voor de registratie enz. voor de kinderen.
Er zijn twee huismoeders bijgekomen. De gezondheidszorg en de ziekenhuisbezoeken valt onder 
hun verantwoordelijkheid.

Alle 6 huizen zijn nu gereed. De laatste 2 huizen van zowel de bovenste als de onderste rij worden 
bewoond door meisjes. Wat betreft de huisvesting op het dorp wordt een nieuwe indeling gemaakt.

Op de primaryschool zitten 480 kinderen waarvan 300 kinderen uit Bulamu. Drie huizen worden 
gebruikt als school (primary). De secondaryschool staat ook op het terrein van Bulamu.

CONTACTEN

Op de website wordt regelmatig nieuws, activiteiten en informatie vermeld, waardoor wij de 
vrienden en de sponsors goed op de hoogte kunnen houden van onze stichting en van de activiteiten
en vorderingen in het kinderdorp Bulamu in Oeganda. Ook wordt dit vermeld op facebook, wat 
regelmatig gedeeld wordt waardoor een breder bereik plaats vindt.
Deze social media draagt positief mee aan de bekendheid van onze stichting en aan de 
fondsenwervende activiteiten. Op de website is dan ook alle informatie over onze stichting te 
vinden.
Ook mede door de flyers worden er contacten gelegd.

SLOTWOORD

We zijn als Stichting Kinderhulp Oeganda erg blij en dankbaar voor alle steun die wij dit jaar 
mochten ontvangen en willen iedereen die hieraan heeft meegewerkt dan ook van harte bedanken.
We hopen als stichting dat we het komende jaar het kinderdorp Bulamu kunnen blijven steunen en 
onze doelen kunnen waarmaken om de kinderen betere leefomstandigheden, onderdak, voeding en 
onderwijs te kunnen bieden. Wij vragen hiervoor Gods zegen.


