
 

 

 
 

Voorjaarsbrief en update.                                                                                        Lemmer mei 2022. 

Het voorjaar schiet alweer op, maar toch een voorjaarsbrief.                                                                                                  
We hebben u in het afgelopen najaar  een brief gestuurd met alle plannen en acties voor het jaar 2021-
2022.  Nadat we vorig jaar eind van de zomer een nieuwe waterpomp hebben geleverd, is de secondary 
school helemaal gerenoveerd en geverfd, wat vooral ook  voor het lesgeven een grote verbetering is.                                                                                                                    
Dankzij een actie van de ZWO (PKN Lemmer) hebben we een toiletblock (alleen voor meisjes) kunnen 
realiseren. Er is ook ruimte om de kleren te wassen. Het moet nog afgewerkt worden, maar de meisjes   

zijn helemaal in hun nopjes.    ZWO Lemmer bedankt!                                                                                   
We hebben de kinderen meer veiligheid kunnen geven door nu ook 
het laatste stuk van de muur om de compound af te bouwen.                                     
In het najaar van 2021 kwamen er weer strenge corona 
beperkingen (ook in Oeganda).  Zo kon het geplande Bulamu 
benefiet-diner in november weer niet doorgaan.                                         
Wel hebben we een zeer geslaagde wijnactie gehouden waarbij we 
zelfs wijn extra hebben moeten bestellen om aan alle vraag te 
kunnen voldoen. We krijgen regelmatig donaties voor ons werk, van 

particulieren en bedrijven, ook bestemmen diaconieën een collecte of doen verenigingen een gift.  We 
proberen altijd iedereen te bedanken, maar als er een envelop in de bus zit met een geweldig mooi bedrag, 
zonder naam en adres wordt dat moeilijk en dus willen we hierbij de gulle gever van harte bedanken.                                                                                        
Afgelopen 1 mei was er een prachtige wandeltocht door Gaasterland, georganiseerd door de Lions groep; 
“Tusken Mar en Klif”, het bracht een fraaie opbrengst voor onze stichting.    Lions hartelijk dank!                                                                                                                              
Ondertussen gaat het inzamelen van cartridges en toners en mobieltjes mooi door. Voor de recycling 
hiervan hebben wij inmiddels al meer dan € 3.000,-- ontvangen, dus mensen lever ze in op onderstaand 
adres, want alle kleintjes maken één grote, dat zie je maar weer.                                                                                        
De scholen, ook in Bulamu draaien weer volop, dus de ruim 850 
kinderen zijn weer terug op de compound. Dat zal weer een hele 
drukte zijn, maar er heerst een goede orde en structuur.                 
De kinderen zijn blij en dankbaar dat ze weer terug zijn en les 
mogen krijgen.  We hebben de kinderen welke geen uniform 
konden betalen, kunnen helpen door uniformen aan te schaffen.                         
Dat is een verplichting in Oeganda, zoals overal in Afrika.                                                 
We willen graag ieder bedanken wie ons gesteund heeft in deze 
afgelopen periode en hopen dat we in de toekomst weer op u 
mogen rekenen, want “Samen kunnen we het verschil maken”.  We hebben nog plannen genoeg.                          
We hebben nog enkele presentaties afgesproken op scholen en in kerken en gaan zeker in november ook 
weer het Bulamu benefiet-diner organiseren, we houden u op de hoogte.       

U allen een goede zomer toegewenst namens; Stichting Kinderhulp Oeganda.                                                              
Frits van der Heide.   Pollux 8,   mobiel; 06 36032878.    mail; fritsgeke@hotmail.com                                                                                          
Kijk ook eens op onze website;   www.stichtingkinderhulpoeganda.nl              


