
 

 

 

 

 

Aan onze sponsoren.         Lemmer, juli 2018. 

Bedankt namens de kinderen in Oeganda! 

Zo vlak voor de vakantieperiode wil ik u bedanken voor de steun die wij van u mochten ontvangen 

voor ons project, het steunen van het weeskinderdorp BULAMU in Oeganda, met o.a. de bouw van 

een lagere school. Later kom ik nog wel een keer terug bij u als alles klaar is en wij u ook foto`s 

kunnen laten zien van de school. 

Wij zijn afgelopen juni twee weken naar Oeganda geweest met een groep van 17 personen en 

hebben daar dus mee gebouwd aan de bouw van die lagere school. Met zoveel personen en samen 

met de lokale bouwers kun je dan ook heel wat doen. Bij de school zijn we tot de dakrand gekomen 

en hij wordt op dit moment afgebouwd. 

Naast het bouwen van deze lagere school hebben we ook de secondary (voortgezet) school uit 

kunnen breiden met 4 leslokalen (2 praktijk en 2 leslokalen). In een bestaande schoolhal hebben we 

ook nog 4 leslokalen kunnen realiseren voor de lagere school. Alles komt deze zomer klaar en dan is 

er heel wat noodzakelijke schoolruimte beschikbaar voor de 500 kinderen die in dit weeskinderdorp 

de lessen volgen. Ook kunnen we dan een huis welke nu tijdelijk als school gebruikt wordt, weer 

ombouwen als familiehuis, zodat daar weer kinderen kunnen wonen en slapen, ook hier komt 

natuurlijk een huismoeder bij in te wonen die de kinderen aandacht en geborgenheid kan bieden. 

We hebben natuurlijk ook activiteiten met de kinderen gedaan en o.a. een diner gemaakt voor de 

huismoeders en staf leden van het dorp. Ook wel enkele toeristische uitstapjes gemaakt, zo vaak 

komen we nu ook niet in Oeganda. We kunnen terugzien op twee hele mooie weken en zijn weer 

veilig in Nederland teruggekomen. Het is heel mooi om te zien en te merken hoe dankbaar de 

kinderen en de stafmedewerkers zijn voor alles wat je voor hen doen en voor de kleinste dingen die 

ze krijgen. We zijn met een heel goed gevoel thuisgekomen omdat we zoveel hebben kunnen 

realiseren. 

Natuurlijk gaan we door, want voor de school zijn spullen nodig, zoals lesmateriaal en 

schoolbanken. Maar er is ook behoefte aan andere voorzieningen voor voeding, hygiëne en 

huisvesting. Op onze site “stichtingkinderhulpoeganda.nl” staat van elke dag een verslag over onze 

activiteiten en de bouwwerkzaamheden. Ook zijn toegevoegd enkele foto`s van de school in 

aanbouw en van het gebouw met de 4 klaslokalen voor de secondary school. Het ook mogelijk om 

een fotopresentatie van dit project bij u te verzorgen, neem dan even contact met ons op. 

Namens “Stichting Kinderhulp Oeganda”, voorzitter Frits van der Heide. 


