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Stichting Kinderhulp Oeganda
In dit magazine van onze stichting in verband met de 10-jarige betrokkenheid
bij het kinderdorp Bulamu willen wij u graag een beeld geven van het
ontstaan en de leefomstandigheden op “Bulamu Children’s Village”met o.a.
verhalen van directeur Joseph Lubega, de kinderen en de huismoeders.
Nadat ik in 2010 betrokken raakte bij dit kinderdorp, volgde in december
2010/ januari 2011 de eerste bouwreis. De bouw van een familiehuis, met
een groep uit Groningen. Na het delen van mijn ervaringen en mijn gevoel
om hier meer steun te willen/moeten verlenen, raakte in Lemmer ook een grote
groep betrokken. En ook in Groningen was die
betrokkenheid groot. Zo gingen er in 2012 maar liefst
3 bouwreizen naar Oeganda voor de bouw van 6
Frits van der Heide
familiehuizen, 2 groepen uit Groningen en een grote
groep uit Lemmer. De Lemster groep ging na de bouw van die casco`s door met
de steun en ontwikkeling van het kinderdorp en realiseerde de afbouw van die
6 huizen. We richtten daarvoor in 2014 onze stichting “Stichting Kinderhulp
Oeganda” op. De huidige bestuursleden zijn vanaf het begin erbij betrokken.
Naast mijzelf als voorzitter, is Roelie de Haan (“ik wilde
altijd al iets voor de medemensen in arme landen
Roelie de Haan
betekenen”) onze penningmeester en de dames Geertje
Hoekstra en Sytske Schulte (“ik ben enorm geraakt door de
leefomstandigheden van deze kinderen”) verzorgen samen
het secretariaat. Het facebookaccount en de website
(www.stichtingkinderhulpoeganda.nl) wordt verzorgd
door Theo de Witte. Ook vernieuwde hij het logo van de
Stichting. De afgelopen jaren hebben we Bulamu kunnen
uitbreiden tot een volwaardig kinderdorp zoals het op dit
moment is. Dit jaar hebben we nog twee broodbakovens
kunnen bouwen om voor het dorp meer zelfvoorzienigheid
te realiseren.
Jammer dat daarna de coronacrisis uitbrak en alles stil
kwam te liggen. Als het leven weer normaal wordt, kunnen
we onze hulp voortzetten. Wat we allemaal gerealiseerd
Sytske Schulte en
hebben, ziet u op blz 5. Daar zijn we ook best wel een
Geertje Hoekstra
Theo de Witte
beetje trots op. Blz. 6/7 geeft een prachtig overzicht van
het kinderdorp. Dit hebben we alleen kunnen doen door de geweldige steun van onze vele en trouwe
sponsoren. De PKN-gemeente uit Lemmer, veel kerkgemeenten uit de omgeving, scholen, bedrijven,
service-groepen en vrienden van Bulamu hebben door hun financiële steun deze kinderen onderdak
geboden, voeding gegeven en via onderwijs een kans op een betere toekomst.
We hebben onmogelijk ieder persoonlijk kunnen bedanken, vandaar dat we hierbij iedereen hartelijk
willen danken voor hun steun en het in ons gestelde vertrouwen.
Voorzitter Frits van der Heide.

Het motto van onze stichting is:
“Samen kunnen we het verschil maken”.
Vooral dat Samen stond centraal in de afgelopen 10 jaar.
Dat geeft ons de motivatie om Samen dit dankbare werk
voort te blijven zetten.

Samen kunnen we het verschil maken
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Joseph en Bulamu
Na de dood van zijn moeder belandde Joseph op straat. Het straatleven
was zwaar en moeilijk en een strijd om te overleven. Joseph werd ook
enkele keren ingesloten in de gevangenis. En hij belandde na een ongeluk in het ziekenhuis. In 1998 besefte hij dat het anders moest en kwam
er een ommekeer in zijn leven. Hij zag een jongetje rondzwerven op
straat en omdat hij wist hoe dat was, raakte hij betrokken bij deze problematiek. Joseph bood dit weeskind onderdak, gaf hem eten, kleding
en nam hem mee naar de lagere school waar Joseph ondertussen werkte
als onderwijzer. Zeven jaar later had hij 26 kinderen in huis. Het huis
werd te klein en de buurt begon te klagen. Joseph had een droom om
een echt weeskinderdorp “Bulamu” op te kunnen zetten, waar de weeskinderen en de dakloze kinderen
een kans kregen om uit de cirkel van armoede te breken.
In 2008 ging zijn wens in vervulling, doordat drie sponsoren uit Nederland samen met Joseph een plan
maakten voor zo`n dorp en aan hem een groot stuk grond beschikbaar stelden. Met ondersteuning van
een Nederlands echtpaar werden de eerste huizen gebouwd. De keuken was een open ruimte met een
zinken afdakje. Maar de kinderen hadden voeding, onderdak en kregen onderwijs op een school in de
buurt. Doordat enkele sponsoren kinderen financieel “adopteerden”, waren er mogelijkheden om de
schoolgelden te betalen en om eten etc. te kunnen kopen.
In 2012 moesten op last van de regering alle weeskinderdorpen boardingschools worden. Zo werd
Bulamu een boarding- en onderwijscentrum met de nieuwe naam
Bulamu Children`s Village. Mede door de hulp van Stichting
Kinderhulp Oeganda uit Lemmer, kon Bulamu zich de laatste 10
jaar verder ontwikkelen en werden meerdere familiehuizen,
scholen en een keuken gebouwd. Ook werden de sanitaire voorzieningen en de infrastructuur in het dorp verbeterd. Tot op
heden is Bulamu Childrens`s Village een groeiend en bloeiend
centrum waar begin 2020 ruim 844 kinderen een onderdak hadden, onderwijs genoten en drie maaltijden per dag kregen.
Joseph Lubega die het opvangen van deze kinderen als zijn levenstaak ziet, woont in het kantoorgebouw
op de compound, waarin hij een privékamer heeft.

Bulamu Children`s Village is
een veilige omgeving voor de
kinderen. De compound is van
drie zijden ommuurd en voorzien van een toegangspoort
met 24-uurs bewaking.
Er is een eigen waterput voor
schoon drinkwater.
De compound is 17 acres
(dat is 69.000 m2) groot.

Van 1998 t/m 2020
hebben in totaal
1843 kinderen hier
onderdak gevonden
en voeding
en onderwijs genoten.
Ze hebben de lach terug gekregen.
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In nije dei
Syb van der Ploeg, de zanger van de bekende Friese band “De Kast”,
is in 2012 in Oeganda geweest in samenwerking met een grote
hulporganisatie om een reportage te maken en te ervaren hoe het de
kinderen vergaat die in een weeskinderdorp verblijven.
Syb van der Ploeg schrijft hierover het volgende;
ik ben zes dagen in een weeskinderdorp geweest, het was geweldig om
te zien hoeveel plezier er in deze kinderen zit en dat straalde ook over op mij, ik werd er ook heel vrolijk van.
Ondanks hun moeilijke situatie is hun dankbaarheid groot en voelen en zien ze dat de hulp die ze krijgen
oprecht is en hen ook verder kan helpen in het leven.
Ook belangrijk is dat er huismoeders zijn die de kinderen warmte en geborgenheid geven. Iets waar ze veel
behoefte aan hebben en waardoor ze ook weer het vertrouwen in de mensen terugkrijgen. Ik heb dan ook veel
respect voor deze moeders.
Wat zijn ze leergierig die kinderen. Ze lieten mij trots zien wat ze geleerd hadden en dat ze vooral verder
willen leren. Ieder kind had een mooie wens of droom wat ze later wilden gaan worden. Daarom is het ook
belangrijk en zo mooi dat Stichting Kinderhulp Oeganda veel aandacht besteedt aan het onderwijs en de bouw
van scholen. Want een goede opleiding is een kans voor de kinderen om niet weer op straat te belanden en een
beter toekomst te krijgen.
Wat mij natuurlijk zeer aanspreekt is hun gevoel voor ritme en muziek. Het zit in hun genen. Ik zong daar
natuurlijk het nummer “In nije dei” en ongelooflijk hoe snel de kinderen het
naspeelden en totaal uit hun dak gingen. De energie spatte ervan af.
Zonder schaamte geven zij zich helemaal over aan muziek en dans.
Dan zijn wij Friezen toch weer anders.
Ik denk dat het goed is dat er stichtingen zijn zoals “Stichting Kinderhulp Oeganda”
omdat zij deze kinderen hulp bieden op meerdere gebieden en hen zo perspectief
geven voor een betere toekomst.
Ook omdat de volle 100% van
alle giften terecht komt bij
deze kinderen. Elk (kinder)leven
telt en verdient het om een
kans te krijgen om haar talenten te laten stromen.
Syb van der Ploeg.

Syb van der Ploeg heeft met zijn band “De Kast” heeft een enorm succes gehad met het
lied “In nije dei” wat betekent “een nieuwe dag”.
“Bulamu” betekent (nieuw)leven en de komst van deze kinderen in dit (wees)kinderdorp is
dan niet alleen In nije dei in Bulamu maar ook een nieuwe dag in hun verdere leven en het
begin van een betere toekomst.

Sinds 2010 zijn acht reizen vanuit Nederland naar Oeganda georganiseerd. Twee reizen voor besprekingen en plannen maken en zes om daadwerkelijk te bouwen. Verschillende personen (69) zijn één of
meerdere keren naar Bulamu geweest. Op de volgende pagina ziet u enkele groepsfoto’s en een klein
overzicht van wat we o.a. allemaal SAMEN hebben kunnen bouwen.

Samen kunnen we het verschil maken
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1 - Poort
2 - Kantoren
3 - Voetbalveld
4 - Secondaryschool
5 - Extra lokaal Nijkerk
6 - Latrine secondary
7 - Primary school
8 - Latrine primary
9 - Doucheruimtes
10- Keuken
11- Kerk
12- Jongenshuis met Lordlax
13- Jongenshuis met Geoffry

14 - Jongenshuis met Joshua
15 - Jongenshuis met Jesca
16 - Meisjeshuis met Juliet
17 - Meisjeshuis met Juliet
18 - Secondary school
19 - Guesthouse
20 - Jongenshuis met Ester
21 - Primary school
22 - Primary school
23 - Meisjeshuis met Sarah
24 - Meisjeshuis met Florence
25 - Varkensstallen en verbouw aardappelen en groente
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Gekwalificeerd onderwijs
Het was al een grote wens van Joseph om een echt schoolgebouw te
hebben. In 2018 hebben we dat kunnen realiseren door met een
eigen bouwteam een primary school te bouwen. De kinderen zijn zeer
leergierig en vinden het fijn om naar school te kunnen gaan. Het is dan
voor de leerkrachten ook nooit een probleem om de kinderen aan te
moedigen de lessen te volgen. Bij de secondary school hebben een
studenten-bouwgroep uit Nijkerk, in 2019 een extra lokaal gebouwd.
Er zijn nog wel enkele leslokalen tijdelijk gevestigd in de familiehuizen,
maar we hopen t.z.t. de school uit te kunnen breiden,
zodat alles in één gebouw gehuisvest kan worden en de
familiehuizen weer kunnen worden gebruikt voor slaapen woonhuis voor de kinderen. Er wordt gekwalificeerd
onderwijs gegeven. Bij het aanstellen van de leraren en
leraressen worden hoge eisen gesteld.
We hebben al enkele pakketten met leerboeken en
ander materiaal kunnen leveren, maar er blijft nog een
tekort aan lesmateriaal en daarom wordt er veel beeldend lesgegeven aan de hand van grote tekeningen en
dat moeten de kinderen ook weer natekenen. Juliet is
de hoofdonderwijzeres voor de primary (lagere) school.
Naast onderwijzeres is Juliet ook huismoeder voor een
groep meisjes in huis nr 17 (zie blz 7). De Primaryschool
duurt zeven jaar en de Secondary zes jaar. Het schooljaar loopt van februari tot en met november.
Twee keer per week, op maandag- en vrijdagmorgen
stellen alle kinderen zich voor schooltijd op en wordt er
gezongen en gebeden.
Dïvînë

Hoofdonderwijzeres
Juliet

Ik ben 22 augustus 2002 geboren als jongste in een gezin van vijf dochters. Mijn vader
overleed toen ik 9 jaar was en dus werd het leven moeilijk. Mijn moeder verdient een
klein loontje op de markt door aardappelen te verkopen en probeert zo mijn schoolgeld te betalen. Maar met hulp van een sponsor lukt het vaak wel en als een betaling
niet lukt, doet uncle Joseph ook niet moeilijk. Hij is een goed mens en heeft overal begrip voor. Ik ben blij dat ik op Bulamu ben gekomen. Het heeft mij structuur en regelmaat gegeven in mijn leven en het besef dat je respect moet hebben
voor je medemens. Op school gaat het goed en doe ik mijn best
want ik kan mijn moeder niet teleurstellen die zo hard werkt om mij
te laten leren. Ook kan ik goed voetballen en zit ik in het nationale
elftal van Oeganda voor meisjes onder de 17. Op Bulamu voetbalde ik altijd tegen jongens daardoor ben ik sterker geworden.

Agatha Nagami, van wasvrouw tot lerares
Dat Bulamu niet alleen voor de kinderen van grote betekenis is, blijkt uit het verhaal van Agatha Nagami: “Na een moeilijke jeugd waarin ik wel de lagere school
kon afmaken, maar doordat er geen geld meer, was kon ik niet meer verder leren.
Ik moest werken, werd slecht behandeld en twee keer werd ik misbruikt. Raakte ook
twee keer zwanger. Ik verhuisde en kwam in de buurt van Bulamu wonen. Joseph
bood mij werk aan, behandelde mij met respect en gaf mij het vertrouwen terug. Ik
waste de kleren van de kinderen en kookte voor de leerkrachten. Ik had altijd graag
verder willen leren en via bezoekers van Bulamu kreeg ik die (financiële) mogelijkheid. Nu ben ik geslaagd en heeft Joseph mij een baan aangeboden als lerares op
de lagere school in Bulamu. Ook mijn twee zoons zijn gezond en zitten in Bulamu op
school. Ik dank Bulamu en Joseph voor zijn respect en vertrouwen in mij.”

Samen kunnen we het verschil maken
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Carrière en opleiding na Bulamu

Henry Kiryowa Luja
Doordat mijn moeder na het
overlijden van mijn vader
nauwelijks geld had om eten
voor ons te kopen, zwierf ik
door de straten van Kampala
op zoek naar eten.
Uncle Joseph zag dat en ik mocht in 2006 naar
Bulamu komen. Daar kreeg ik onderdak, eten en
medische verzorging. Ook mocht ik naar school. Ik
ben trots op Bulamu want dat is een veilige plaats
waar je leert respect te hebben voor de ander en om
liefde te delen. Na mijn vervolgopleiding op het
Bulanda Royal instutute of art en design ben ik mijn
eigen bedrijf begonnen: “Bulamu Art”.
Er werken nu zeven
personen in vaste
dienst. Naast workshops maken we diverse kunstartikelen zoals
schilderijen, kleding,
tassen en kaarten. Stichting Kinderhulp Oeganda
verkoopt ook kaarten die door mij zijn gemaakt,
daardoor kan ik mijn huur weer betalen.
Ik dank Bulamu en uncle Joseph want daardoor ben
ik de persoon geworden die ik nu ben.
Kijk even op mijn website:
www.bulamu-art.com

Jimmy Katende
Ik groeide op bij mijn
grootouders. Zij lieten
mij ook naar school gaan tot ik in de 6e klas zat en
mijn grootouders beiden overleden. Ik verhuisde
naar mijn alleenstaande moeder maar geld voor
school was er niet. Via een nichtje kwam ik in 2007
bij uncle Joseph in Bulamu. Sindsdien is mijn leven
niet meer hetzelfde. Ik begon weer te lachen. Als ik
er nu weer aan terug denk, krijg ik weer
tranen in mijn ogen, zo dankbaar ben ik.
Sommige gasten op Bulamu namen mij mee naar
natuurparken. Dat was een fantastische ervaring.
Hier is mijn passie voor de natuur en dieren in
Oeganda gegroeid. In 2011 haalde ik mijn
bachelor in wetenschap en toerisme, drie jaar later
studeerde ik af in deze studie. Mijn stage was bij
Oeganda`s grootste touroperator en daar heb ik
veel ervaring opgedaan en contacten gelegd. Nu
heb ik mijn eigen bedrijf in het toerisme. Ik mocht
ook al de bouwgroep uit Nijkerk
rondleiden. Als u in Oeganda
komt, wil ik u graag laten
genieten van onze prachtige
natuur. Laat het maar weten via
Frits van der Heide.
Mijn website is:
www.bulamusafaris.com

Samuel Kisaame,
7 febr 2013, 11.47 uur veranderde mijn leven.
Donderdag 7 februari 2013 vergeet ik nooit weer. Zo begint
Samuel zijn verhaal. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Het
was 11.47 uur dat ik de poort van Bulamu binnenliep en met
uncle Joseph ging praten. Ik was 7 jaar oud toen mijn beide ouders
verongelukten en ik op straat belandde. Ik leefde jaren op straat,
schooide voor mijn eten en sliep in portieken. Die omstandigheden
wens ik geen kind toe. Ik trof een jongen van Bulamu en die zei:
“Kom toch naar Bulamu en vraag uncle Joseph of je ook mag komen”.
Sinds die dag is mijn leven totaal op de kop gezet. Ik werd
liefedvol opgevangen, kreeg eten en andere
kleding. Sliep sinds jaren weer op een matras
en zag voor het eerst in mijn leven een douche
Ook mocht ik naar school.
Ik ben nu geslaagd voor de secondary school
en hoop (met sponsoring) naar een universiteit
te mogen. Dus als u mij wilt sponsoren, neem
even contact op met Frits van der Heide.
Ik dank uncle Joseph, de huismoeders en de
vele kinderen op Bulamu omdat ze mij in hun
hart hebben genomen. Ik dank God voor deze hulp en voor mijn leven.
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47 studenten van Bulamu
hebben t/m 2019 een
universitaire opleiding
afgerond in
diverse studierichtingen.
o.a:
Sulaiman Sebanakita,
Master in bedrijfsadministratie
Frank Muufuruki,
Bachelor in agricultuur.
Julius Mulindwa,
Bachelor in
onderwijswetenschappen.
Henry Diego Kibuuka,
Bachelor in medicijnen.

Samen kunnen we het verschil maken

Huismoeders

Esther Namugga, huismoeder
Juliet Nakalema, huismoeder

(aunt)
Anisha
Ik ben samen met Juliet al vrij
(aunt)
vroeg na de start van Bulamu huis- Anisha is sinds haar 8e in BulaIk hoorde dat Joseph op Bulamu
moeder geworden op Bulamu. Ik
mu en verblijft ook in het huis
huismoeders nodig had, zei Juliet,
heb
mijn
jongste
twee
kinderen
met Juliet als huismoeder. Nadat
en besloot hierheen te gaan, samen
meegenomen naar Bulamu. De kin- haar vader overleed, kon haar
met mijn twee dochters en een
deren noemen ons als huismoeder
moeder niet meer voor haar en
zoontje. Het is een goede, veilige
aunt
(tante).
Ik
heb
maar
liefst
onhaar broertje zorgen en zijn ze
plek en voor mij een zegen om de
geveer
90
jonge
jongens
in
mijn
samen naar Bulamu gekomen. In
kinderen liefde te kunnen geven.
vakanties gaan ze nog wel naar
Ook krijgen ze een christelijke op- huis en dat zijn er heel veel. Ze
slapen
dan
ook
soms
met
4
of
5
op
hun moeder toe. Bij huismoeder
voeding, voldoende te eten, goed
één
bed
en
ook
wel
op
de
grond.
Juliet krijgt ze liefde en aanonderwijs, worden geaccepteerd
De kinderen hechten zich aan je.
dacht. Ze vindt het geweldig in
en gewaardeerd. Als ze probleHet voelt goed om dat voor hen te Bulamu en is ook blij om ondermen hebben komen ze ook bij mij.
doen. Als huismoeder ken je alle
wijs te krijgen. Door sponsoring
Er wonen nu ongeveer 40 meisjes
kinderen
die
op
het
dorp
wonen
en
kan ze o.a. kleding/schoenen
bij mij in huis. Dat is eigenlijk te
veel, maar een groter probleem is ieder kind heeft zijn eigen zorgen maar ook schoolspullen en een
en trauma`s, daar moet je ook re- uniform etc. kopen. Op de foto
dat we te weinig bedden hebben
staat ze met haar opbergkist,
en nog veel kinderen op de grond kening mee houden. Ook kook ik
eten
voor
de
gasten
als
die
er
zijn
waarin ze haar privéslapen. Ik ben erg dankbaar voor
eigendommen bewaart.
wat Bulamu voor de kinderen bete- in het guesthouse.
kend heeft en wil iedereen bedanken die dit project steunt.
En dan te bedenken dat er in één familiehuis ruim 90 jongetjes
leven met één huismoeder (Esther).
Dan denk je wel eens , hoe doet ze dat?

Drs. Filippina van der Heide

De Huismoeders
zijn de spil van het
kinderdorp!

Zij geven de kinderen warmte,
liefde en geborgenheid

Zij zijn van grote invloed
op de opvoeding van deze kinderen.

Als directeur/eigenaar van de
GGZ-jeugdinstelling “Syzorgt”
weet drs. Filippina van der Heide,
kind- en jeugdpsycholoog, als
geen ander hoe belangrijk een
goed onderdak en een veilige omgeving is voor kinderen. De angst
om misbruikt te worden of slachtoffer van geweld en uitbuiting te
zijn, geeft de kinderen veel angst
en stress. Een dak boven je hoofd,
voldoende te eten, troost en geruststelling door veilige en vertrouwde volwassenen helpt deze
kinderen hun trauma`s een plekje
te geven. Daarom draag ik de

Samen kunnen we het verschil maken

Stichting Kinderhulp Oeganda
een warm hart toe omdat zij
zich actief inzetten voor Bulamu
waar deze kinderen die hulp
geboden wordt.
SYzorgt, te Heerenveen, heeft
als werkgebied, Friesland,
Drenthe en Overijssel.
www.syzorgt.nl
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Het dagelijks leven
Alle kinderen krijgen drie keer per dag een maaltijd. Het is wel elke
dag hetzelfde: pocho (een rijst en maispap) met bruine bonen.
Één maaltijd kost € 0,10 per kind, dat is niet veel. Maar drie maaltijden
per dag is € 0,30 x 30 dagen per maand is € 9,00
per kind per maand. Voor 800 kinderen is dat toch
€ 7.200,00 per maand!
Het is een hele zorg om dat elke maand weer voor
elkaar te krijgen.

De meeste kinderen hebben een eigen kist waarin ze hun schoolspullen,
schone kleren, schoenen en andere privé-eigendommen bewaren.
Als het goed is kan de kist op slot, maar dat is niet altijd zo.

Zaterdag is het wasdag. Dan moeten alle kinderen zelf hun kleren wassen.
Ze hebben maar één schooluniform wat een heel schooljaar mee moet gaan.

Ook in het weekend is er tijd voor ontspanning en
sport zoals o.a. voetbal en volleybal.

Zondag wordt de gemeenschapsruimte mooi aangekleed en is er
een kerkdienst met veel muziek, zang en dans.

Voor het maken van huiswerk, moeten de kinderen zelf een
plaatsje zoeken ergens op de compound.
Een bureau of tafeltje om aan te leren is er niet voor hen.

Bulamu in Coronatijd.
Ook Oeganda kampte met corona, hoewel de besmettingen meevielen en
er bijna geen mensen aan het virus overleden, was er vanaf het begin een
strenge lock-down met avondklok. Niemand mocht de straat op.
De scholen werden gesloten. Ook Bulamu ging dicht en de kinderen moesten
het dorp verlaten. Er bleven slechts ongeveer 50 kinderen over die geen
familie meer hadden. Het werd daarna dan ook onwerkelijk stil op Bulamu.
Omdat er ook geen inkomsten waren, hebben we als stichting enkele keren
een bijdrage gegeven om eten te kunnen kopen.
Bij het samenstellen van dit magazine worden, in samenwerking met het ministerie van onderwijs, gelukkig
de eerste voorbereidingen en aanpassingen op de compound getroffen, om de scholen weer op te starten.
We hopen dat het leven in dit kinderdorp weer gauw normaal kan worden.
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Wat we nog graag willen realiseren:
1. materiaal voor de broodbakkerij aanvullen.
2. bedden en matrassen aanschaffen (veel kinderen slapen nog op de
grond).
3. activiteiten stimuleren voor meer zelfvoorzienigheid.
4. de inmiddels 12 jaar oude waterpomp vervangen.
5. het onderwijs optimaliseren met o.a. meerdere leslokalen, zodat de
familiehuizen, waar nu nog tijdelijk les wordt gegeven, weer als
opvanghuis kunnen worden gebruikt.

HELP ONS DIT WERK VOORT TE ZETTEN OM DEZE KINDEREN EEN KANS TE
BIEDEN OP EEN BETERE TOEKOMST.
Wij stellen het zeer op prijs als u ons werk financieel wilt steunen met een donatie.
U kunt uw gift storten op bankrekening:
NL27RABO 0300677162 t.n.v. Stichting Kinderhulp Oeganda.

Recyclen
Wij recyclen: inkt-cartridges, toners en oude mobieltjes.
De opbrengst wenden we weer aan voor steun aan Bulamu.
Inlever- en contactadres zie onderstaand kader.
Wilt u met uw school of als kerk ook meedoen aan deze actie, neem ook
contact met onderstaand adres op voor meer info.
Wij hebben eventueel inzameldozen of bakken.

Kaarten
Ook kunt u prachtige door Henry Luja van ”Bulamu art” (zie blz 10)
geschilderde kaarten kopen of bestellen. Hierdoor kan hij zijn atelier
draaiende houden en blijft er ook iets over voor onze stichting.
Het zijn dubbele kaarten met envelop. Ook zijn er kerstkaarten.
Vijf stuks voor € 5,00.
Voor een bestelling zie onderstaand adres.
Stichting Kinderhulp Oeganda is een ANBI-instelling en daardoor zijn uw
giften aftrekbaar voor de belasting.
Kijk ook eens op onze website: www.stichtingkinderhulpoeganda.nl
en volg ons op facebook

Voor het inleveren van cartridges etc en het bestellen van kaarten, ook voor het
verzorgen van een diapresentatie en verdere info, kunt u contact opnemen met:
Frits van der Heide, Pollux 8, 8531 NV Lemmer.
Telnr: 0514 562987. Email: fritsgeke@hotmail.com

Samen kunnen we het verschil maken

Samen kunnen we het verschil maken
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