
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

Voorjaarsnieuwsbrief voor vrienden (en sponsoren) van Bulamu                         maart, 2019.                                        

Het is inmiddels lente geworden bij ons, maar ook lijkt de lente doorgebroken voor de 600 

kinderen in het kinderdorp Bulamu in Oeganda, in het land waar normaal geen seizoenen 

herkenbaar zijn.   Als stichting kinderhulp Oeganda hebben we mede door uw steun veel 

positieve veranderingen  kunnen realiseren.  Het is voor de kinderen en de leiding echt een 

grote vooruitgang wat er allemaal gebouwd is en aangeschaft  kon worden.                                                                      

Nadat we vorig jaar zomer met een groep vrijwilligers van onze stichting een lagere school 

hebben kunnen bouwen, zijn we doorgegaan, mede door de financiële mogelijkheden welke 

ons geboden zijn.  We hebben een noodzakelijk nieuw toiletgebouw, met 16 units,  voor de 

kinderen kunnen bouwen met ook nog een gastentoiletblok van 4 units er naast.                  

Het bestaande toiletblok is gerenoveerd en omgebouwd tot 12 douche ruimtes voor de  

kinderen, zo is er nu een meer hygiënische scheiding van toiletgebruik en het douchen.                                           

Op de compound zijn  betonnen trappen gerealiseerd, putdeksels vervangen, nieuwe 

waslijnen geplaatst  en enkele bestaande waslijnen verplaatst, zodat het loopgedeelte voor 

de kinderen verruimd is en alles beter toegankelijk is geworden.                                                                                                                           

Het regenwater afvoersysteem is beter geregeld.                                                                                                                

In en rond de zeecontainer hebben we een vakopleiding voor metaalbewerking opgestart. 

Kinderen met interesse voor dit vak, kunnen hier les krijgen.  Dit doen ze naast hun gewone 

schoolopleiding. Er is een groot tekort aan bedden, daarvoor hebben we al een bedrag 

beschikbaar gesteld. En de kinderen van deze opleiding maken nu die nieuwe bedden.          

Een prachtige vorm van samenwerking.                                                                                                                                                                                  

14 leerlingen van het Corlaer college uit Nijkerk  gaan van 1 tot 10 april naar het kinderdorp 

om daar een lokaal bij de Secondary school te gaan bouwen. Voor deze leerlingen een 

leerzaam project en voor Bulamu een zeer wenselijk en dankbaar initiatief.                                                   

Ook hebben wij enkele beamers aangeschaft, hiermee kunnen de leerkrachten de lessen 

ondersteunen en de kwaliteit daarvan enorm verbeteren. De groep uit Nijkerk neemt deze 

beamers, samen met enkele laptops, mee naar Oeganda.                                                                                                                                                             

Het is voor ons niet mogelijk om al die positieve ontwikkelingen voor u op papier duidelijk te 

beschrijven, daarom willen we u dat graag tonen aan de hand van een fotopresentatie,                                  

als u daar interesse voor heeft neem dan contact met ons op voor een afspraak.                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                   

De hulp gaat verder en we zouden graag nog steun ontvangen voor het aanschaffen van 

meer noodzakelijke nieuwe bedden en matrassen en voor het verbeteren van de 

vakopleiding op het kinderdorp. 

“Stichting Kinderhulp Oeganda”                                                                                                                        

bankrek;   NL27RABO 0300677162                                                                                                     

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

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


