
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                               Lemmer,  september 2018.                                                                                                                           

Hallo  sponsoren en vrienden van BULAMU,                          

Na onze zeer geslaagde bouwreis in juni,  heb ik via een brief een ieder in juli bedankt voor 

zijn/haar steun aan dit project en daarin mij ook verplicht u op de hoogte te houden van de 

vorderingen in het kinderdorp “Bulamu” in Oeganda.   De lokale bouwers zijn na ons vertrek  

doorgegaan met het afbouwen van de primary-school en afgelopen maandag 17 september, 

met ingang van het 3e school-semester is deze school in gebruik genomen. Het is een mooie 

school geworden, een prachtig resultaat, iets wat we met elkaar hebben kunnen doen, want 

zonder uw steun had dit niet gerealiseerd kunnen worden.                                                                 

Als stichting en mede namens de kinderen en leiding in het kinderdorp nogmaals bedankt. 

Ons motto “Samen kunnen we het verschil maken” is hier zeker op zijn plaats.                        

Maar we hebben niet alleen deze school kunnen bouwen, ook is er voor de noodzakelijke 

hygiëne een toilet gebouw bijgekomen met 16 toilet units.                                                                                                                                                                            

Zelfs de secondary school hebben we uit kunnen breiden met 4 ruimtes in één gebouw, 

welke als praktijklokalen en voor gerichte vak lessen gebruikt zullen gaan worden.                                          

Het zijn allemaal weer positieve ontwikkelingen bij het verbeteren van de leef en 

onderwijsmogelijkheden voor de 500 kinderen. Op dit moment zijn we nog bezig 

noodzakelijke aanpassingen en verbeteringen in de eerdere gebouwde familiehuizen aan te 

brengen, dit om de leefbaarheid voor de kinderen en hun leiding te bevorderen.                   

Wij willen u graag een foto presentatie laten zien van de bouw en alle vorderingen in het 

dorp, mocht u daarvoor belangstelling hebben, neem even contact met ons op.                                                                                            

We gaan natuurlijk verder met de steun aan dit kinderdorp (hopelijk ook weer met uw hulp), 

want zo is er nog niet genoeg budget om die huizen te renoveren, verder ontbreekt het aan 

goed, juist les- en leermateriaal alsmede ook aan voldoende schoolbanken.                           

Ledikanten in de familiehuizen zijn er niet genoeg, veel kinderen slapen nog op de grond.                                                                                                                                                                                      

Op zaterdag 24 november is er een benefiet diner (€ 25,00 p/p ) in de Beach Club te Lemmer 

waar wij een uitgebreide foto presentatie zullen laten zien,  U bent hiervoor van harte 

uitgenodigd. Begin november zal ik u  daarvoor nog de juiste informatie toesturen.                              

Maar bij deze brief doe ik alvast enkele foto`s van de nieuwe lagere school. 

                                                                                                                                                                                               

Namens, Stichting Kinderhulp Oeganda,                                                                                                                          

Frits van der Heide, Pollux 8, 8531 NV Lemmer.                                                                                                           

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

bankrek stichting;   NL27RABO 0300677162                                                                                                              

website;   www.stichtingkinderhulpoeganda.nl  
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