
      

JAARVERSLAG STICHTING KINDERHULP OEGANDA.

DOELEN:

We kunnen terugkijken op een goed jaar (2018), waarin de doelstellingen ruimschoots zijn gehaald.
Het steunen van de kinderen welke (nog) niet in staat zijn zelf beslissingen en verantwoordingen te 
nemen en ook niet in staat zijn zichzelf te voorzien van huisvesting , levensonderhoud en scholing.
Dit hebben we gedaan door steun te geven aan de  realisatie van het bouwen van een school en het 
ondersteunen van onderwijsvoorzieningen en het renoveren van een aantal huizen in het kinderdorp 
“Bulamu”. Daarnaast is er een sanitaire unit gerealiseerd.
Ook zijn er verschillende activiteiten opgezet en georganiseerd.

BESTUUR

Als bestuur is er onderling regelmatig contact geweest zowel mondeling, telefonisch als mail/app 
contact. Als bestuur zijn we vier keer bij elkaar geweest en drie keer met de hele Oegandagroep.

PRIVACYVERKLARING

In het kader van de privacywet heeft iedereen een privacyverklaring ondertekend.

FONDSWERVENDE ACTIVITEITEN

Een verslag van de georganiseerde activiteiten

     Frits is 22 febr. met Frits Groningen naar Bulamu geweest om de bouw voor een school te 
     bespreken.
     19 mei tijdens de Braderie hebben we S.K.O. gepromoot door er een verloting te houden.
     Er zijn nieuwe flyers gedrukt en verspreidt .
     Ook hebben we een pepermunt verkoop gehouden.
     Er is een presentatie gehouden bij de Kiwani groep.
     Ook is er een presentatie gehouden in onze PKN kerk.
     En een presentatie voor de vrouwenver. In us Haven.
     En een presentatie op de Paadwizer te St. Nicolaasga
     De zendingscommissie van de CBS de Arke heeft voor de S.K.O. gespaard.
     Sponsorloop Jako dagen.
     We mochten verschillende giften ontvangen.( particulier, kerken, school , wereldwinkel, enz.).
      De spaarbussen aktie van de gezamenlijke vier goede doelen, Lemmer.
      Er is een groep van 17 personen naar Oeganda geweest om mee te helpen om een school te 
      bouwen.
      Er is een benefiet – diner gehouden in de Beachclub, welke goed bezocht werd.
      Bedankbrief aan sponsoren en vrienden van Bulamu.

BOUWACTIVITEITEN

Drie huizen zijn  gerenoveerd, enkele reparaties, nieuwe vloer, muren zowel binnen als buiten 
gerepareerd en geschilderd.  
Het 7 de huis , waarvan de fundering al lag, is ook afgebouwd, deze wordt gebruikt door de 
secondary school als praktijkruimtes. Het huis , naast het guesthouse , is omgebouwd tot 
familiehuis.( voorheen school).



De primary school en een latrine zijn gebouwd en op 17 september  2018 geopend.
Er is een trap naar het hoger niveau gemaakt en een toiletgebouw met 16 toiletunits.
Verder vele werkzaamheden zoals regenwater afvoer, bedden, schoolbanken meubilair, rubberen 
doppen voor onder de bedden.
 
BULAMU ACTUEEL

In juni woonden er ruim 400 kinderen na de zomer waren er ruim 600 kinderen.
Joseph Lubega heeft de algehele leiding over Bulamu en is tevens de contactpersoon.
David is de contactpersoon wat betreft de bouwactiviteiten.
Mr. Lordlax is  manager over de dagelijkse gang van zaken op Bulamu, ook over scholen en 
personeelsleden.
Verdere medewerkers zijn oa. Geoffry Katamba, Esther, Jeska, Juliet, Juliet Numubiru, Sarah, 
Florence.

CONTACTEN

Op de website wordt regelmatig nieuws , activiteiten en informatie vermeld, waardoor wij vrienden 
en de sponsors goed op de hoogte kunnen houden van onze stichting en van de activiteiten en 
vorderingen in het kinderdorp Bulamu in Oeganda. Ook wordt dit vermeld op facebook, wat 
regelmatig gedeeld wordt waardoor een breder bereik plaats vindt.
Deze social media draagt positief mee aan de bekendheid van onze stichting en aan de 
fondsenwervende activiteiten. Op de website is dan ook alle informatie over onze stichting te 
vinden. Ook mede door de flyers worden er contacten gelegd.

SLOTWOORD

We zijn als Stichting Kinderhulp Oeganda erg blij en dankbaar voor alle steun die wij dit jaar 
mochten ontvangen en willen iedereen die hieraan heeft meegewerkt van harte bedanken .
We hopen als stichting dat we het komende jaar het kinderdorp Bulamu kunnen blijven steunen en 
onze doelen kunnen waarmaken om de kinderen betere leefomstandigheden, onderdak, voeding en 
onderwijs te kunnen bieden. We vragen hiervoor Gods zegen.

     


