
 

 

 

 

Najaarsupdate voor vrienden (en sponsoren) van BULAMU.                                   Lemmer, oktober, 2022. 

Wat is er het afgelopen jaar veel gerealiseerd.   In de voorjaarsbrief heb ik daar al iets over kunnen 
vertellen. We hebben de nieuwe waterpomp kunnen leveren, dankzij Grundfoss en Mous pompenbouw! 
Diverse reparatie aan enkele huizen hebben we kunnen uitvoeren. Zo is ook het nieuwe toiletgebouw, 

alleen voor de meisjes, helemaal klaar, wat zijn ze er blij mee.  
Hiernaast ziet u een foto.  Het voorste gedeelte, de wasplaats 
hebben we ook nog overkapt.  Dit gebouw werd gesponsord 
door een actie van de Zending en Werelddiaconaat groep uit 
Lemmer. Waarvoor natuurlijk onze hartelijke dank!  Onze lokale 
bouwers hebben de buitenmuur om de hele compound 
afgemaakt, hiervan moest er nog wel ruim 150 meter gedaan 
worden, dit geeft meer 
veiligheid voor de kinderen. 
Ze zijn nu bezig met een 

afscheidingsmuur tussen de jongens en  meisjeshuizen, dit is een 
verplichting van het ministerie van onderwijs.  N.a.v. de realisatie van 
deze muur en de verbeteringen van het onderwijs heeft het ministerie 
van Oeganda, de lagere school van Bulamu officieel geregistreerd als een zeer goede school. Dit is een 
geweldige opsteker voor het hele Bulamu-team.  Hierdoor zijn ook meer mensen bereid, hun kinderen op 
deze school in te schrijven en lesgeld te willen betalen. We hebben ook een paar keer geld over kunnen 
maken voor het aanschaffen van voedsel, omdat de financiën van Bulamu dat niet toelieten. School 

uniformen konden we aanschaffen voor wel 50  kinderen. 
Van de Lions groep uit Balk hebben we een grote gift mogen 
ontvangen voor onze projecten, hartelijk dank! We gaan nu 
een betonplaat aan laten leggen voor de bouw van                         
3 klaslokalen voor de secondary school.  Als die betonplaat 
klaar is worden de klaslokalen gebouwd met eigen gebakken 
metselstenen. Op Bulamu 
maken, vooral de oudste 

jongens, zelf de metselstenen. Ze maken van wat grond een mengsel, 
stoppen het in een mal, laat het drogen, maken er een bult ervan, als bult 
hoog genoeg is, stookt men er een vuurtje onder en bakken zo de stenen.                                                    
Zo doen ze steeds meer aan zelfvoorzienigheid, Prima!                                                                           
Voor alle kinderen welke op Bulamu gewoond hebben, was er 24 sept een 
grote happening, een Bulamu-reunie dag met wel honderden gasten.                           
Als stichting blijven we dit kinderdorp  steunen, helpt u mee?  We gaan dan 
ook door met het inzamelen van cartridges, toners en mobieltjes  voor 
recycling, het heeft al meer dan  € 3.000,00 opgebracht, dus blijf ze inleveren! (zie adres onderaan).                                                                                                                           
Wij danken ieder die ons steunt en het zo mogelijk maakt om dit dorp en deze kinderen te kunnen helpen!                                                                
Zaterdag 12 november organiseren we weer een Bulamu Diner, u krijgt daarvoor een aparte uitnodiging. 
Stichting Kinderhulp Oeganda;  www.stichtingkinderhulpoeganda.nl    NL27RABO 0300677162                        
contact;   Frits van der Heide, Pollux 8,  8531NV Lemmer.  fritsgeke@hotmail.com  


