
 

 

Hallo Diaconiën en Sponsoren.                                                                                       Lemmer,  maart 2018. 

 

WE GAAN EEN SCHOOL BOUWEN. 

 

Eind 2017 heb ik u bedankt voor uw steun aan onze stichting;  “Stichting Kinderhulp Oeganda”.                             

We steunen het wees-kinderdorp BULAMU in Oeganda, door huisvesting, onderwijs en voeding voor de 

kinderen  te realiseren, waarmee hen warmte en geborgenheid geboden kan worden.                                                  

Mede door uw steun hebben wij familiehuizen kunnen bouwen en in enkele van deze huizen is ook een 

tijdelijke lagere (primary) school gevestigd.  Die school heeft het hele kinderdorp een grote impuls gegeven 

en het heeft hierdoor een hele streekfunctie gekregen.  De 380 eigen kinderen samen met ruim 100 

kinderen uit de omgeving volgen met veel plezier en grote enthousiasme les op deze school.                                  

Deze oplossing om de school te huisvesten in de familiehuizen is tijdelijk, omdat ons de middelen 

ontbraken om een echt lagere school gebouw neer te zetten. Wij hebben u ook geïnformeerd dat we de 

hulp aan dit wees kinderdorp zullen blijven voortzetten om deze kinderen ook de mogelijkheid te bieden 

om in een veilige en warme omgeving op te groeien en zo te werken aan een betere toekomst.  Vandaar 

ook dat we proberen om een echt lagere school gebouw neer te gaan zetten;                                                                         

En dat gaat nu ook echt gebeuren!!. 

We hebben een bedrag, als start kapitaal, gekregen van een sponsor waarmee we kunnen starten met de 

bouw van een lagere school. We zijn daar geweldig blij en verrast mee en hopen dat dit ook weer een 

grote invloed mag hebben op de ontwikkelingen van de kinderen en aan de omstandigheden in het 

kinderdorp. Als er een lagere school staat kunnen de huizen waar nu de tijdelijke school in  is gevestigd 

weer dienen als familie huis, voor opvang en slaapgelegenheid voor de kinderen.  Ik ben er afgelopen 

februari in Oeganda geweest om het een en ander met de directeur en de plaatselijke aannemer door te 

nemen en goede afspraken te maken. Het gaat dus echt gebeuren!!   In juni van dit jaar gaan we starten en 

er zal ook een groep van 16 man uit Lemmer en omgeving van onze stichting, 14  dagen heen gaan om 

daadwerkelijk zelf mee te helpen bouwen. Wij willen u vragen, mocht u nog gelegenheid hebben om ons 

financieel te kunnen steunen, via een collecte of een gift en zo dit project goed te kunnen afronden, we 

hebben na de bouw ook middelen nodig om het gebouw van de nodige inventaris te kunnen voorzien,    

dan zouden wij  u zeer erkentelijk zijn.       Want;     “Samen kunnen we het verschil maken”                                                                                        

Mocht u meer informatie willen, we hebben een flyer laten drukken, welke ik hier als bijlage bij doe (kan 

uitgedeeld worden of als inleg in het mededelingenblad), ook is er natuurlijk andere informatie mogelijk.                                

Eventueel een dia presentatie, dit mag ook na de bouw zodat een resultaat ook zichtbaar is.                                  

Neem dan even contact ons op.  

 

Namens “Stichting Kinderhulp Oeganda”                                                                                                                                                  

voorzitter,  Frits van der Heide.                                                                                                                                                                   

Pollux  8,    8531NV 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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