
 

 

 

                                                                                                                                                         

Najaarsnieuwsbrief voor vrienden (en sponsoren) van Bulamu                            oktober, 2019. 

Er zijn deze zomer veel positieve aanpassingen gerealiseerd in en op de compound van het 

kinderdorp Bulamu in Oeganda.  Zo hebben we extra bedden kunnen aanschaffen, zodat alle 

meisjes nu op een bed kunnen slapen, in plaats van op de grond. Ook de 

onderwijsvoorzieningen konden we verbeteren met nieuwe leermiddelen en presentatie 

mogelijkheden.  We hebben 6 familiehuizen compleet gerenoveerd, (onderhoud is behoud) 

hierdoor zijn de leef en woonomstandigheden aanzienlijk verbeterd.   Een nieuw leslokaal, 

gebouwd door studenten uit Nijkerk, is inmiddels klaar.   We willen hiervoor nog graag 

schoolbanken aanschaffen. Vanwege de duizenden vluchtelingen uit het onrustige buurland 

Zuid-Soedan, worden door de WHO veel oogsten opgekocht, waardoor de voedsel prijzen 

drastisch stijgen.  We konden gelukkig wel een redelijke bijdrage kunnen geven voor het 

kopen van voedsel voor de vele  (845!!) kinderen.  Maar steun blijft nodig.                                                                                                 

Er zijn door de gunstige woon en leef situaties en de goede onderwijs voorzieningen in 

Bulamu, naast de opgenomen weeskinderen, ook meer kinderen (van een of twee 

oudergezinnen) uit de omgeving ingeschreven in het kinderdorp. Daarbij zijn ook kinderen 

van “welgestelde” ouders, welke wel het vereiste schoolgeld kunnen afdragen, hierdoor 

komen er iets meer financiële mogelijkheden.                                                                                                       

We willen dit najaar graag het kantoorblok een noodzakelijke opknapbeurt geven.                                     

De vakopleiding metaalbewerking welke opgestart is bij de zeecontainer, voldoet naar wens 

en kan indien er mogelijkheden zijn hopelijk uitgebreid worden.                                                                  

Er kan waarschijnlijk ook ruimte gevonden worden voor een bibliotheek annex studieruimte. 

Hier willen we ook aan meewerken.                                                                                                    

Naast de wens voor meer bedden, nu voor de jongens groepen, zijn ook nieuwe slaap en 

woonmogelijkheden voor al deze kinderen zeer noodzakelijk (misschien nieuwe huizen).                                                         

Zoals U leest is er nog veel hulp nodig en daar willen wij zeker verder mee gaan, dat kunnen 

wij natuurlijk niet zonder uw hulp, want    “Samen kunnen we het verschil maken”.                        

De warmhart actie van de kro-ncrv, heeft jammer genoeg geen finaleplaats opgeleverd.     

We willen ieder bedanken die op ons gestemd heeft.   Lege inkt cartridges kunt inleveren bij 

Frits van der Heide, onze stichting ontvangt een vergoeding voor recycling hiervan.                                                                                                                                                        

Na het succesvolle diner van vorig jaar gaan we ook nu weer een benefietdiner organiseren, 

dit maal op zaterdag 16 november a.s. en willen wij u hiervoor van harte uitnodigen.                                                                                                                

De uitnodiging wordt u apart toegestuurd, met alle info over de deelname, opgave etc.                                                                                                                   

We vieren dit jaar een jubileum;   21 november 2019 is het  5 jaar!!   geleden dat                         

“Stichting Kinderhulp Oeganda” is opgericht.  Wij zijn zeer dankbaar met alle giften en steun 

welke wij van u de afgelopen 5 jaar hebben mogen ontvangen voor het kinderdorp“Bulamu”.                                                                                   

                                                                                                                                                                                

Stichting Kinderhulp Oeganda;  www.stichtingkinderhulpoeganda.nl  NL27RABO 0300677162 

contact; Frits van der Heide, Pollux 8, 8531NV Lemmer 0514 562987  fritsgeke@hotmail.com  


