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Reisverslag Oeganda 

Stichting Bulamu Oeganda reis september - oktober 2018 
 
Als stichting, werkend vanuit Nederland, is het van belang om
in contact te staan met onze projecten. Het is daarbij
verstandig om ook regelmatig ter plaatse onze neuzen te laten
zien, de situatie te bekijken en in gesprek te gaan met de
betrokkenen. 
Eind september was het weer zo ver. De tweede keer dit jaar.
Deze reis had een bijzonder tintje, de registratie van de
stichting in Oeganda en de activiteiten die we de komende
jaren verder willen ontwikkelen, het stichten van een
community center met agrarische activiteiten en hulp bieden
aan de boeren uit de buurt. 
 
Samen met Erik-Jan, een Nederlandse agrariër en John
Ntabaazi van One Love Troupe hebben we twee agrarische
ondernemingen bezocht die zich bezighouden met
permacultuur en ontwikkelen van oer-gewassen. Een hele
nieuwe wereld waarbij we veel interesse hebben gekregen
voor koffie, cashewnoten en Morengue (een nieuw superfood). 



Erik-Jan Frijters en de 
agrarische uitdaging 

In 2018 kwam Erik- Jan Frijters op ons pad. 

Hij is een Nederlandse jongen met een agrarische achtergrond.

Omdat wij ook interesse hebben om in de toekomst op een stuk

land te verbouwen, zijn wij enorm geïnteresseerd in hoe Erik-Jan

dit ziet.  

 

In 2018 heeft Erik-Jan zich bij Stichting Bulamu aangemeld als

vrijwilliger met interesse om mee te gaan naar Oeganda. Dat

kwam goed uit want op dat moment stond de oktober reis al

gepland met de agrarische doelen als basis.  Eind september

stond Erik-Jan dus samen met ons op het vliegveld. Ik heb nog

maar zelden iemand zich zo snel zien aanpassen aan een cultuur

en een taal. Voor Erik-Jan was slapen in een hotel geen optie dus

ging hij gelijk mee met John Ntabaazi om ruim een week de

muziekprojecten met straatkinderen mee te maken.  
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Natuurlijk was er weer voldoende aandacht voor Beth Elisha;
dit keer hebben we de belofte om Becky te bezoeken tijdens de
“visitation day” vervuld. Ook Makerere West Valley Primary
School hebben we twee keer bezocht, waarbij Irene een zak
kleding en de belofte voor haar garage-monteur training in
2019 kreeg overhandigd. Op Makerere hebben we de afspraak
gemaakt om in 2019 sponsors te gaan zoeken voor een aantal
nieuwe kinderen; daarover in deze nieuwsbrief meer. 
 
In de tussenliggende tijd is veel aandacht besteed aan de
structuur van de stichting. Een bezoek aan buitenlandse zaken,
veel gesprekken met onze ambassadeurs en veel papierwerk.
Druk en effectief zijn de woorden die achterblijven – en de
verhalen, die staan allemaal op internet. 
 
Lees meer op www.bulamu.org/nieuws-van-stichting-
bulamu/reisverslag-najaar-2018). 



Erik-Jan Frijters en de 
agrarische uitdaging 

De tweede periode heeft Erik-Jan zich beziggehouden met

evangelisatie en tussentijds hebben we gezamenlijk enkele

agrarische bedrijven en projecten bezocht. Iedere keer dat we

hem weer zagen was hij bruiner geworden, sprak hij meer

Luganda en wist hij meer van de cultuur te vertellen. Na de

oktober reis was het verhaal nog niet over. Op het moment van

schrijven van dit artikel is ErikJan inmiddels weer vier weken in

Oeganda. In de eerste week van november is hij terug gegaan om

te ontdekken of de ontluikende vriendschap met de dochter van

pastor Tasobia iets is voor een lange toekomst. Het leven in

Oeganda is hem zo goed bevallen dat drie weken te kort waren.

We zijn blij voor hem en benieuwd naar de toekomst.  
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Kerstfeest sloppenwijken 
DOOR MOSES MUGALASI 

Lieve vrienden en familie, 

 

We zegenen jullie in de naam van de Heer.  

We bedanken u voor uw zorg in 2018. Het is altijd een zegen om

uw bijdragen te ontvangen voor het werk dat we, als Feed My

Lambs Uganda, uitvoeren voor het koninkrijk. 

 

Dit jaar opnieuw heeft de Heer ons gevraagd om een kerstfeest

party te organiseren. Het feest vindt plaats op zaterdag 22

December 2018, in de achterstandswijk van Makerere. Het feest

is gebudgetteerd op 800 euro, waarin alle benodigdheden zoals

een flesje limonade, vlees, rijst, kip, aardappelen, matoke, melk,

suiker, brood, de administratieve verplichtingen en transport zijn

opgenomen. 
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Kerstfeest sloppenwijken 
DOOR MOSES MUGALASI 

 

Ons doel is 400 kinderen een maaltijd te geven. Zoals we U altijd

vertellen, leven de kinderen uit deze omgeving dag in dag uit

zonder fatsoenlijke voeding. We kijken er reikhalzend naar uit om

hen te laten zien hoe veel de Heer om hen geeft door vlees en

ziel te bedienen met Kerstmis. 

Veel van deze kinderen getuigen  door de jaren heen, dat zij

gezegend zijn met mooie kerst herinneringen. 

Met de liefde van onze Heer Jezus, in samenwerking met Feed

My Lambs. 

 

Uganda. 

Moses Mugalasi 
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Voorstellen Ambassadeurs 
Omdat we met elkaar veel meer kunnen bereiken, helpt Judith

Gunter ons met de administratieve taken: 

 

- informatie verstrekking 

- nieuwsbrief 

- sponsorwerving, 

 

 

Omdat ik ontzettend enthousiast ben in wat René en Jolanda

willen bewerkstelligen in Oeganda, help ik hun graag mee om

de werkzaamheden waar zij niet aan toe komen, van hen over

te nemen. 

In mijn dagelijkse leven, naast het moeder zijn en werken als

wooncoach bij mensen die extra ondersteuning nodig hebben,

help ik graag mee bij het maken van de nieuwsbrief, informatie

binnen te halen en te verspreiden. Ik probeer contacten te

leggen met de mede ambassadeurs om goed samen  te

werken, zodat wij met elkaar de mensen kunnen helpen,

inzamelingen kunen doen zodat de projecten binnen stichting

Bulamu, voorzien worden van wat zij nodig  hebben. Denkend

aan kleding, voeding, sponsverwerving voor schoolgaande

kinderen etc. Wij kijken erg uit naar onze samenwerking! 

 

. 
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Onze visie over 2019 

Met de kerst in het verschiet en de koude maanden die komen

gaan, is het gemakkelijk om ons te verplaatsen in de warmte

van ons geliefde land. Wat zijn dan nu de toekomstplannen?

Wel, daar is aardig inzicht in gekomen. 

 

Reflectie voorgaand idee, 

vorig jaar hebben we via Facebook bekend gemaakt dat Ernst

Ariaan van der Giessen met ons mee zou gaan om vanuit zijn

Genuine identiteits programma les te geven bij leraren en bij

kerkbesturen. Daar is het dit jaar nog niet van gekomen en we

geloven echt dat het daarvoor dan ook de tijd nog niet is

geweest. Het is geweldig om een programma klaar te hebben

liggen voor één van de toekomstige reizen en we kijken er

echt naar uit om samen met hem op te trekken op een door de

Heer bepaald tijdstip. 
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Onze visie over 2019 

Werkvisum, 

Wat we wel hebben geregeld is de registratie van de stichting

en daarmee komen we aan op de volgende stap in de

planning; het aanvragen van werkvisums. De afgelopen 8 jaar

hebben we de stichting vertegenwoordigd als “toeristen in

eigen land”. Iedere reis weer stellen we ons op in de rij voor

een toeristen visum voor vriendenbezoek en we vinden dat dat

niet meer hoeft. Een werkvisum c.q. werkvergunning toont ook

aan dat we ons langdurig in willen zetten voor Oeganda en

geeft ons de mogelijkheid om ongelimiteerd in en uit te reizen. 

 

Een werkvisum is ook de basis voor de volgende stap die we

in 2019 willen nemen, het aanvragen van een Oegandese

bankrekening, zodat we af zijn van de kosten die we continue

moeten maken voor het overboeken en opnemen van geld. Als

dat allemaal geregeld is staat niets ons meer in de weg om als

stichting land aan te kopen en daar een kantoor op te bouwen

of een stuk land met kantoor te huren. We zijn er klaar voor,

we kunnen niet wachten en zo zullen we zien hoe het loopt. 
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Onze visie over 2019 
Ambassadeurs, 

Naast de organisatorische kant hebben we ook een aantal

stappen gezet in ambassadeurschap en in het onderhouden

van de contacten en projecten van Stichting Bulamu. In 2019

gaan we over tot het zegenen van onze ambassadeurs in

Oeganda. Tot nu toe hebben we hun vrijwilligerswerk omarmd

en alleen hun transportkosten vergoed, tijdens onze laatste

reis hebben we contracten opgesteld en in 2019 zullen we een

onkostenvergoeding en een maaltijd aanbieden als beloning

voor hun loyaliteit. 

 

Sponsorwerving, 

Als nieuwste activiteit hebben we de directeur van Makerere

West Valley Primary School gevraagd om een nieuwe lijst met

kinderen op te leveren voor sponsoring. Er zijn van de eerste

gesponsorde kinderen op zijn school nog maar 5 kinderen

over op de lagere school. Toen we in oktober aankwamen op

de school zat de directeur in de dakgoot om beton te storten

voor de afvoer van het dak van het nieuw gebouwde tweede

niveau. Tijd om weer een steuntje in de rug te zijn voor de

komende jaren. Wij bedanken u en wensen u fijne feestdagen! 

 

                                        Met vriendelijke groet, 

                                           Stichting Bulamu 
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mail: info@bulamu.org 
KvK Rotterdam: 51111365 

Kampala MIA/NB/2018/09/1270   
Rekening ING Bank 

Stichting Bulamu 
IBAN: NL54INGB0005721854 

BIC: INGBNL2A 
 

Paypal account: info@bulamu.org 


