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Na een bijzonder jaar waarin we weinig konden en mochten doen, lijkt het er nu op dat er weer
mogelijkheden komen en daar kijken we ook naar uit. Daar er in Nederland veel besmettingen en
ziekenhuisopnames waren, leek het net of het corona virus aan het Afrikaanse land Oeganda voorbij ging.
Er waren weinig besmettingen en bijna geen overledenen, in het kinderdorp Bulamu was geen enkele
besmetting. In Oeganda waren wel strenge verordeningen met een vervoerverbod en avondklok.
Daardoor kon men niet aan het werk en dat betekende geen inkomen en dus ook geen eten. De
hongersnood was erger dan het coronavirus Als stichting hebben we enkele keren een flinke bijdrage
mogen doen voor het levensonderhoud.
Afgelopen november waren we al weer 10 jaar betrokken bij dit kinderdorp en daarvoor hebben we een
magazine uitgegeven. Met prachtige foto`s geeft het een mooi overzicht van wat er allemaal is gerealiseerd
de afgelopen periode, daar zijn we ook wel een beetje trots op. Door de verhalen van de kinderen,
huismoeders enz. krijg je ook een beeld van het dagelijkse leven. We hebben geprobeerd ieder die Bulamu
een warm hart toedraagt zo’n magazine te geven, mocht u deze niet ontvangen hebben of wilt u nog
enkele extra, geef even een berichtje en dan zorgen wij dat u alsnog één ontvangt.
Inmiddels zijn alle scholen weer volop in gebruik, maar wel onder voorwaarde dat bijvoorbeeld bij Bulamu
de kinderen uit de buurt `s avonds niet naar huis mogen en dus continu op het kinderdorp verblijven. Zo
weinig mogelijk in en uitgaand verkeer. Dat had wel weer de consequentie dat er te weinig bedden waren.
Begin april hebben we 100 nieuwe bedden laten maken, zodat de
ergste nood verholpen is. Nu alles weer aan het normaliseren is, zijn
wij als bestuur ook al weer plannen aan het maken om noodzakelijke
aanpassingen en vernieuwingen te kunnen realiseren, dit natuurlijk in
nauw overleg met Joseph Lubega, de directeur.
Naast schilderwerk en een afscheidingsmuur wil men graag voor de
meisjes een noodzakelijke aparte sanitaire unit bouwen met toiletten,
doucheruimtes en een gelegenheid om de kleren te wassen. De
huidige situatie is voor de meisjes zeer onwenselijk ook om privacy redenen.
Ook zou het mooi zijn om enkele extra school klassen te kunnen bouwen aan zowel de secondary als de
primary school. Er wordt op dit moment nog steeds voor enkele groepen les gegeven in twee familiehuizen
en het zou mooi zijn om die huizen weer voor slaap en woongelegenheid te kunnen gebruiken.
Maar natuurlijk zijn wij gebonden aan onze financiële mogelijkheden. Daarom zullen we na de zomer als
we samen met Joseph Lubega de plannen concreet gemaakt hebben en alle prijs offertes rond hebben,
enige acties gaan ondernemen om dat te kunnen realiseren. We hopen dat we weer op uw steun mogen
rekenen, want ons motto blijft; Samen kunnen we het verschil maken.
Voor vragen en ideeën kunt u gerust ook contact met ons opnemen.
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