
Lemmer, november 2015. 
 
Hallo diaconie/ ZWO commissies/schoolleiding, 
 
Met deze brief en folder willen we onze STICHTING KINDERHULP OEGANDA graag aan U voorstellen. 
In 2014 hebben wij deze stichting opgericht om ons beter te profileren en inzicht te geven over onze 
doelstellingen en bestedingen. 
Wij zijn al sinds 2010 nauw betrokken bij het dorp voor weeskinderen BULAMU in Oeganda. Na eerst 
enkele straatkinderen opgevangen te hebben in zijn woonhuis heeft Joseph Lubega, na de schenking 
van een stuk grond, in 2008 het Kinderdorp BULAMU opgezet. 
De naam BULAMU betekent “nieuw leven” en dat is wat oprichter Joseph Lubega wil bieden aan de 
straat- en weeskinderen die in het dorp worden opgenomen. Voor voeding, huisvesting, kleding en 
scholing is het kinderdorp geheel afhankelijk van giften en donaties.  
 
In 2012 zijn wij met een groep vrijwilligers naar Oeganda geweest om daar te bouwen aan 
familiehuizen. De bestaande huizen waren te klein geworden voor de 250 kinderen in het dorp. Door 
vele vrijwilligers zijn toen 6 casco’s afgeleverd. 
Op dit moment worden deze 6 familiehuizen door de lokale bouwers afgebouwd met financiering 
van onze stichting. Zo zijn er nu 4 helemaal klaar en in gebruik.  Eén als woonhuis en drie als tijdelijk 
schoolgebouw, want op last van de regering moet er vanaf 2014 ook les worden gegeven in het 
kinderdorp. 
 
Doelen voor de komende tijd zijn: 
- de school voorzien van schoolbanken en de nodige lesmaterialen 
- de laatste twee casco`s afbouwen als familiehuis 
- een nieuwe latrine maken voor de zo belangrijke hygiëne 
- een muur plaatsen tussen de twee rijen huizen voor bescherming tegen het soms overvloedige 

regenwater. 
 
Wij willen deze doelen graag realiseren maar kunnen dat niet zonder de nodige financiële middelen. 
Vandaar dat wij U vragen of U mee wilt helpen om dit te realiseren.  
Bijvoorbeeld door middel van een collecte of de bestemming van het 40-dagenproject. 
Onze stichting werkt met vrijwilligers zodat alle gedoneerde gelden ook daadwerkelijk worden 
besteed aan het project. 
Wij kunnen indien U dat wenst een diapresentatie geven over het project. 
 
Op 18 november 2015 gaan er twee personen van het bestuur naar Oeganda om de afgebouwde 
huizen te bekijken en de nieuwe plannen te bespreken. 
 
Graag zie ik uw reactie tegemoet. 
 
Namens de STICHTING KINDERHULP OEGANDA, 
Frits van der Heide  
Pollux 8 
8531 NV Lemmer 
0514 562987 
 
Of via: info@stichtingkinderhulpoeganda.nl 
 

Website: www.stichtingkinderhulpoeganda.nl 
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