
JAARVERSLAG 2020 STICHTING KINDERHULP OEGANDA 
 
Wij kijken terug op een rustig jaar, door Covid 19 konden we niet veel 
activiteiten organiseren.  
 
DOELEN: 
Het steunen van kinderen welke (nog) niet in staat zijn zelf 
beslissingen en verantwoordelijkheden te nemen en ook niet in staat 
zijn zichzelf te voorzien van huisvesting, levensonderhoud en 
scholing. 
 
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 waarvan 1 keer digitaal. Dit jaar zijn we niet 
met de Oegandagroep bij elkaar geweest vanwege Covid 19. 
 
FONDSENWERVENDE ACTIVITEITEN: 
Een verslag van de georganiseerde activiteiten 
 
Lege inktcartridges en toners actie 
Inleveren van oude telefoons 
Presentatie soos Opeinde 
40 dagen project 
Verkoop kerst/kaarten Henry 
Uitgave Magazine 
Kerstgroet 
 
BOUWACTIVITEITEN: 
Plaatsing 3 handwasstations  
Waarschuwingsstations bij de scholen en bij de ingang 
Aanschaf thermometers 
Reparatie deuren toiletten 
 



BULAMU ACTUEEL: 
In het voorjaar kwam in Oeganda een lockdown door Covid 19. In 
Bulamu waren nog 68 mensen, waarvan 12 volwassenen 
(huismoeders, leraren en staf) en 56 kinderen die geen 
opvangmogelijkheden hadden. De andere kinderen waren naar een 
moeder, oma, tante of een ander familielid. Op Bulamu zaten ze dus 
in isolatie en waren daar veilig. Joseph had een vergunning om alleen 
boodschappen te doen, maar doordat er geen betalende kinderen 
waren, kwam er ook geen geld voor voedsel binnen. We hebben hen 
daarin gesteund door een gelddonatie. 
In oktober mochten de scholen weer officieel beginnen met 3 
overgangsklassen (Klas 6,7,8). 
 

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 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 het magazine worden er 
contacten gelegd. En door de bedankbrief en de kerstgroet worden 
de contacten goed onderhouden. 
 
SLOTWOORD: 
Wij 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 waar maken om de kinderen 
betere leefomstandigheden, onderdak, voeding en onderwijs kunnen 
bieden.  
We vragen hiervoor Gods zegen. 
 


