
Jaaroverzicht 2015    Stichting Kinderhulp Oeganda 

Proloog: Oprichting Stichting Kinderhulp Oeganda 2014 

De groep vrijwilligers uit Lemmer gaat in januari 2012 twee weken naar Bulamu Children’s Village in 

Kampala, Oeganda om te helpen met bouwen.  Het vrijwilligersproject bestaat uit het bouwen van 

zes woningen voor weeskinderen waarbij ook ander groepen vrijwilligers helpen .                                    

De groep vrijwilligers uit Lemmer bouwden twee van de zes casco woningen. Als de bouw stagneert 

en andere vrijwilligersgroepen afhaken zijn er zes casco’s die nog moeten worden afgebouwd.  

 

 

Wij besluiten in 2014 om vanuit Nederland actie te ondernemen, anders was al het werk voor niets 

geweest. Met de directeur van Bulamu  dhr. Jozef Lubega en de lokale bouwer Ssembajwe David in 

Kampala worden afspraken gemaakt en offertes gevraagd en hiermee komt de bouw weer op gang. 

• Het eerste huis wordt afgebouwd met het nog resterende geld van 2012 en opgeleverd op 9 

mei 2014. 

• In juni 2014 is ook het 2e huis opgeleverd en krijgt tijdelijk een schoolfunctie. 

De vrijwilligersgroep uit Lemmer wil zich blijven inzetten om de weeskinderen in Kampala te helpen 

met het afbouwen van de resterende 4 woonunits. Zij komen in vergadering bij elkaar en beslissen 

om een stichting op te richten voor dit doel. 

Op 21 november 2014 wordt in Lemmer met support van notaris Pieter Alberda                                                                                                              

de Stichting Kinderhulp Oeganda gestart met ondertekening van de oprichtingsakte. 

Het bestuur wordt als volgt samengesteld: 

Voorzitter:             dhr.    F. van der Heide                           

Secretaris:              dhr.   W. A. F.  Frankema     

Penningmeester:  mevr. R. C. de Haan- Mous      

Bestuurslid:            dhr.    P. van der Velde 

Bezoek- en postadres:     Pollux 8,  8531 NV Lemmer.       Telefoonnummer  0514562987 

RSIN:   854561213              KvK nummer  61947342        NL27 RABO 0300677162 

 



• In december 2014 is er actie vrijwilligers: kerstmarkt met opbrengst kerststukjes en 

euroknallers. Er wordt een support-crowdfundingsactie gestart via Facebook en E-mail. 

 

2015 

4 bestuursvergaderingen zijn er gehouden, waarvan notulen. De laatste bestuursvergadering 

was vervroegd in verband met de werkreis van de voorzitter en de penningmeester naar 

Oeganda. De uitgaven voor de verder afbouw zijn in de bestuursvergaderingen goedgekeurd. 

Zie financieel jaarverslag 2015. 

Er was 1 groepsvergadering voor alle vrijwilligerswaarbij genotuleerd is op 11 juni 2015.  

 

Er wordt een website stichtingkinderhulpoeganda.nl gemaakt door één van de vrijwilligers . 

E-mailadres: info@stichtingkinderhulpoeganda.nl 

 Ook wordt er een facebook pagina stichting kinderhulp Oeganda gemaakt . 

Aanvraag beschikking Algemeen nut beoogde Instelling:  ANBI.  De aanvraag is 2 juni 2015 

ingediend en op 1 september kon worden gemeld dat onze stichting de ANBI status heeft 

verkregen met terugwerkende kracht vanaf de datum van oprichting 21-11-2014. 

De internationale contacten tussen de directeur van Bulamu Jozef Lubega en onze lokale 

bouwer Ssembajwe David in Oeganda gaan via voorzitter Frits van der Heide per e-mail en 

per telefoon. 

• Ondertussen worden huizen 3 en 4 afgebouwd mede dankzij de inbreng van veel 

vrijwilligers van de zeer actieve SKO groep.   

             Overzicht activiteiten opbrengsten, giften en donaties:  

             jan:     komt er nog geld binnen van de dec-support actie. 

feb:    40-dagenactie gestart van de PKN gemeente Lemmer. 

           vooraf een presentatie verzorgd in de kerk (Frits) en op de basis school de Arke    

           (Jelle en Cobi). 

mei:   rommelmarkt PKN gemeente Makkum met mooie gift van de commissie. 

mei:   zending spaaractie van de cbs de Arke Lemmer. 

juni:   gift ontvangen de  ronde tafel 

sept:  bloembollenactie gestart  school in Zwolle (Froukje Jellesma). 

sept:  Natuurtocht door de Butelânen achter Follega ( Piet). 

sept:  Pepermuntactie gestart (alle leden van de groep, organisatie Sytske) 

nov:   start actie ZWO (zending en wereld diaconaat), commissie PKN gemeente  

           Lemmer. 

nov:   benefiet concert in geref. kerk, met popkoor, Shanty, Wivenkoor, Lemsterfolk, 

en                                               

           djembé groep.  

dec:    gift van diaconie; Sint Johannesga/Delfstrahuizen 

dec:    gift van diaconie; Echtenerbrug/Oosterzee 

dec:    avondmaal collecte PKN gemeente St Nicolaasga/Idskenhuizen/Tjerkgaast. 



dec:    kerst collecte kerstfeest Follega. 

dec:    vele giften ontvangen van particulieren. 

 

Doelstelling: 

Met het oprichten van de Stichting Kinderhulp Oeganda heeft deze zijn doelstelling 

positief kunnen voortzetten en gaan we nog steeds de goede kant op. Het resultaat 

van één jaar: 4 huizen zijn gereed en wij zijn klaar voor de start van de afbouw van 

het vijfde huis. 

 

 

 

 
Met elkaar zijn we goed bezig geweest en hebben we een goed jaar afgesloten. 

 

Willem Frankema,  

secretaris SKO 

 

 


