
JAARVERSLAG 2019 STICHTING KINDERHULP OEGANDA. 

 

DOELEN: 
We kunnen terugkijken op een goed jaar (2019), 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 5 huizen en het kantoorgebouw te renoveren,  

extra bedden te leveren, ondersteunen van onderwijsvoorzieningen en een 

flink bedrag voor aanschaf van voedsel. 

 

BESTUUR 

Als bestuur is er onderling regelmatig contact geweest zowel mondeling, 

telefonisch als mail/app contact. Als bestuur zijn we 5 keer bij elkaar geweest 

en 1 keer met de hele Oegandagroep. 

 

FONDS WERVENDE ACTIVITEITEN 
Een verslag van de georganiseerde activiteiten 

 

31 januari bingoavond in de Beachclub 

Voorjaarsbrief in maart 

Warm Hart Actie 11 juni t/m 30 september 

Project Nijkerk 

Actie Soroptimisten uit Groningen 

Lege inkt cartridges actie 

Kaarten gekocht van Henry die wij weer gaan verkopen 

Najaarsbrief in oktober 

Benefietdiner in de Beachclub 16 november 

Kerstcollecte Follega 

 

BOUWACTIVITEITEN 
5 huizen en het kantoorgebouw zijn grondig gerenoveerd. 

Een nieuw leslokaal bij de secondary school gebouwd door studenten uit 

Nijkerk. 

Oude toiletgebouw is gerenoveerd tot 12 doucheruimtes. 

De toiletunit voor gasten is gebouwd. 

Diverse verbeteringen op de compound. 



Container is omgebouwd tot open werklokaal voor de vakopleiding 

metaalbewerking. 

Verder aankoop van bedden, schoolbanken en voedsel. 

 

BULAMU ACTUEEL 
In september woonden 671 kinderen in het kinderdorp Bulamu. 508 kinderen 

zaten op de Primary School waarvan 377 intern en 131 dagleerlingen.              

Op de Secondaryschool zaten 336 leerlingen waarvan 294 intern en 42 

dagleerlingen.  

Joseph Lubega heeft de algehele leiding over Bulamu en is tevens contact 

persoon.  

David is de contactpersoon wat betreft de bouwactiviteiten. 

Mr. Lordlax is manager over de dagelijkse gang van zaken op Bulamu, ook over 

de scholen en personeelsleden. 

Verdere medewerkers zijn oa Geoffry Katamba, Esther, Jeska, Juliet, Sarah,          

Juliet Numubiru, Florence. 

 

CONTACTEN 
Op de website wordt regelmatig nieuws, activiteiten en informatie vermeld, 

waardoor wij vrienden en 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 bij aan de 

bekendheid van onze stichting en aan de fondswervendeactiviteiten. Op de 

website is dan ook alle informatie over onze stichting te vinden. Ook mede 

door de flyers worden er contacten gelegd. En door de voor- en najaarsbrief 

worden de contacten goed onderhouden. 

 

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 kunnen bieden. 

We vragen hiervoor Gods zegen. 


