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Lieve sponsors
2018 Was opnieuw een interessant jaar. In de komende hoofdstukken nemen we u
weer mee aan de hand van onze projecten.
Opnieuw en blijvend is onze dank aan iedereen die meegewerkt heeft aan dit mooie
werk.
Shalom
Jolanda Nieuwenkamp
Voorzitter Stichting Bulamu
www.bulamu.org

Beleidsplan 2018 - 2023
In 2015 is de 5 jaren strategie 2016 tm 2020 bepaald. We naderen 2020 op een jaar na en
hebben besloten om de stichting als Non Governmental Organisation in Oeganda te
vestigen. Hiervoor is een hoop papierwerk nodig en ook dient de structuur vastgelegd
te worden. Gelijk een goed moment om de 5 jaars visie te verschuiven naar 2018-2023
De basis gedachte heeft bij ons al een aantal referenties naar Kanaän opgeleverd, het
beloofde land. Dit jaar staat in het teken van registratie.
In oktober halen we de officiële papieren van de registratie van stichting Bulamu in
Oeganda op. Een vergunning om de komende 5 jaar als NGO (Non Governmental
Organisation) in Oeganda te opereren. Daarna gaat de volgende stap in werking, we
gaan beoordelen hoe we Beth Elisha officieel als doel in de stichting kunnen
vastleggen, hoe we de werkzaamheden van onze contactpersonen en andere stafleden
gaan beschrijven en hoe - en of - we een werkvergunning gaan aanvragen.
Uiteraard lopen naast de documentatie ook de volgende projecten gewoon door.







Makerere West Valley Primary School. Vorig jaar waren er nog 8, nu nog 4 en
we hebben besloten een nieuw sponsor traject te starten.
Lopende Secondary School ondersteuning: Namiro Irene is klaar, de volgende
2 naar S6, 4 naar S5, 2 naar S3, 1 nieuwe naar S2 en we moeten nu nog bepalen
wie van de 4 doorstromers van vorig jaar doorgaat naar secondary.
Individuele sponsorprojecten zijn ondergebracht onder de noemer
“Veldwerk”. Deze projecten zijn niet direct door Stichting Bulamu gestart.
Stichting Bulamu heeft als intermediair de toetsing van deze projecten
uitgevoerd en volgt nu de uitvoering van de activiteiten.
o One Love Troupe – een initiatief van John Ntabaazi, die vanaf het
derde jaar van Stichting Bulamu gesteund is in zijn studie
o Hands of Love sponsorprojecten van individuele personen voor studie
of voor het ondersteunen van een levensdoel
In Matuga is de balans omgeslagen van 3 secondary en 6 primary school
kinderen naar 6 secondary en 3 primary school kinderen. Project Beth Elisha
heeft zich tot doel gesteld om in ieder geval door te gaan met sponsoring totdat
alle 9 kinderen het voortgezet onderwijs hebben afgerond.

Hands of Love
Onze evangelisatieprojecten (Gospel of Grace) voeren we uit in samenwerking met de
organisatie Feed My Lambs Uganda, van pastor Moses Mugalasi. Daarnaast voeren
we onze sponsorprojecten uit onder de noemer Hands of Love.

Beth Elisah
Het zevende jaar Beth Elisha – (betekenis: Het huis dat door God wordt ondersteund)
Stichting Bulamu heeft in 2015 project Beth Elisha als lange termijn doelstelling met
de hoogste prioriteit gedefinieerd. Stichting Bulamu zal zich blijvend inzetten voor de
kinderen totdat het voortgezet onderwijs voor alle 9 kinderen is voltooid.

Makerere West Valley Primary School
Project MWVPS is in beginsel gestart om de school te redden. Toen we de eerste keer
in contact kwamen met deze school, waren de leraren naar huis gestuurd omdat er
geen geld was om de salarissen te betalen. MWVPS, een school in de sloppenwijken
van Kasubi, heeft een hoop kinderen met ouders die de kosten voor scholing niet
kunnen opbrengen. Het sponsoren van de schoolkosten voor een aantal kinderen heeft
ertoe bijgedragen dat de scholing van alle kinderen in deze school voortgang kan
vinden. Ook dit jaar bezoeken we de school, waar we steeds minder kinderen steunen
en de school dus zelf weer verantwoording gaat dragen.
Tijdens deze bezoeken, waarbij nog slechts 4 kinderen van onze groep over zijn, gaan
we toch weer met een idee voor een nieuwe ronde verder. Zeker omdat we zien dat de
directeur van de school zelf in de dakgoot zit om de opbouw van de school af te
maken. Na 7 jaar is er dus een volledige verdieping op en blijft deze school zich
inzetten voor de kinderen uit de naastgelegen sloppenwijk. Volgend jaar maar eens
inventariseren of we hier iets mee kunnen.

Individuele sponsoring
Onder individuele sponsoring vallen alle donaties voor kinderen en jong volwassenen
die niet in Beth Elisha wonen of niet onder project Makerere West Valley vallen.
Stichting Bulamu is een relatief kleine stichting en in 8 jaar bestaan hebben we
gemerkt dat focus, goed voortzetten en afmaken van enkele beheersbare projecten
beter is dan het in portefeuille dragen van veel projecten met het risico om controle en
beheersbaarheid te verliezen. We hebben ook geleerd om projecten die geen vrucht
dragen zonder rancune stop te zetten als bijsturing niet leidt tot verbetering. In 2018
zijn de volgende individuele sponsorprojecten nog actief:
Jane Nkwagala Gift – een meisje met Diabetis en een enorme “rugzak”. Vorig jaar
schreven we al van haar bevalling, dit jaar is Jane overleden. Met droefheid in ons hart
verliezen we een sponsorkind die we hebben omarmd als een dochter. Rest in Peace.
Shamim is terug op Bulamu Childrens Village, waar de Sickle Cell disease onder
controle wordt gehouden met vitaminen en medicijnen. In haar geval is het afwachten
hoe lang haar lichaampje het redt. We bezorgen haar een aantal mooie dagen want dat
is alles wat we kunnen doen.
John Ntabaazi vordert hard met zijn studie en zet zich steeds meer in voor zijn
straatkinderen muziek project in de sloppenwijken van Mukono. We bezoeken John
dit keer in Jandira. John heeft land gekocht dat is ingezaaid en we laten Erik bij hem
achter. Zij brengen enkele mooie weken door en voor Erik is het duidelijk, hij komt
hier terug en gaat hier wonen. Voor volgend jaar zijn er plannen om hier een huis en
muziekschool te gaan bouwen.
Rembo laten we dit jaar los. Met een laatste gift om een winkeltje te starten staat hij er
nu alleen voor. We hopen voor hem voldoende opstapjes te hebben gegeven om met
de gewonnen wijsheid en ervaring zelf verder te kunnen.

Veldwerk 2018
Op 27 September 2018 gaan we weer terug naar de Parel van Africa, Oeganda, het land
dat ons hart gestolen heeft. Dit keer met een extra doel. We hebben de eer om Erik
mee te nemen naar Oeganda. Erik, een evangelist en agrarier, wil zijn agrarische
ervaring graag gebruiken om een beeld te krijgen van de Parel van Afrika en zijn
kennis van landbouw in te zetten om mooie projecten op te starten.
Met Erik hebben we een intensief programma, waarin we ook de contactpersonen van
onze projecten bezoeken.
De voorgangers echtparen uit ons missiewerk
-

Moses en Irene Mugalasi, zij zijn trotse ouders geworden van een prachtige
zoon. Voor Moses en Irene hebben we dit keer 6 grote blikken geitenmelk,
gesponsord door Vitals Nanny Care.
Ronald en Rachel Rugasira, die samen een zwaar mishandeld kind heeft
opgevangen, waar we vitaminesupplementen voor meenemen die weer door
Vitals geschonken zijn.
Makerere West Valley school in de sloppenwijken van Kasubi staat dit keer
op de reservelijst want er is meer...we werken door aan ons toekomstplan.

De Toekomst
Een deel van de missie van 2018 was, we schreven het al, het bepalen van ons
werkgebied. We hebben een afspraak met de ambassadeur van het ministerie van
buitenlandse zaken in Kampala, er staat een afspraak op het programma met een grote
Agricultuur ontwikkelaar en een organisatie ten behoeve van de ontwikkeling van
landbouw in Oeganda.
Wat is dan die toekomstvisie? Onze plannen zijn mooi, groots en te overzien.
Registreren, land aankopen, een ontmoetingscentrum voor kerken, vrienden en
organisaties bouwen, een kantoor en enkele staff houses en een groot deel beplanten
voor training en ontwikkeling. Veel kinderen die we kennen hebben een stuk land
geërfd. Erven van land is de eerste stap tot zelfontwikkeling en onafhankelijkheid,
maar de ervaring en de kennis ontbreekt. Aangezien onze missie gebaseerd is op ons
geloof, kunnen we onze passie niet loskoppelen van ons geloof en geloven we dat ons
plan ons gegeven is. Het bouwen van een ontmoetingscentrum is dan ook de eerste
stap om mensen, stichting en ideeën bij elkaar te brengen. Vanuit daar willen we de
landeigenaren die we kennen gaan opleiden in kennis voor het bebouwen van land en
het cultiveren van hun land.
De lange termijn visie die hierbij hoor, is het feit dat we geloven dat Oeganda een
belangrijke schakel is in de toekomstige voedingsnood op de wereld. Als de kennis
aanwezig is om de beschikbare grond te bebouwen kunnen veel mensen daarvan
leven. Als we daarbij ons geloof kunnen verspreiden en communities kunnen bouwen
maken we stappen in evangelisatie en in self sustainability.
Hoe snel zich dit plan de komende jaren gaat ontwikkelen weten we niet, wat we wel
weten is dat we ongeveer 20.000 euro nodig hebben voor de aankoop van grond en
circa 40.000 euro voor bebouwing en beplanting. Dit geld gaat zichzelf terugverdienen
en we hebben groot geloof voor de komende jaren. Dit is ook de reden dat we 1 stap
tegelijk zetten en iedere reis een aanvullend doel hebben.

Bedankt voor uw steun
Jolanda Nieuwenkamp
Rene Nieuwenkamp
Bryan Nieuwenkamp

-

Voorzitter / secretariaat
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Speciale dank
Onze speciale dank gaat in 2018 uit naar alle sponsors, vrienden en donateurs
Wereldwinkel Woudenberg - Protestantse Gemeente De Voorhof in Woudenberg –
Hervormde kerk Pernis - Vitals Nanny Care - Turkish Airlines – E-business solutions
(Madoo) –Oral Care Center Rhoon –ING Bank Hoogvliet –De Regenboog
Hellevoetsluis – www.veter.shop – Gopherit - Allesvoorjeschoenen.nl – Hallona en
Eejoore

Uw hulp maakte dit mogelijk
Stichting Bulamu
Deijffelbroekseweg 55
3195 GM Pernis (Rt)
KvK – 51111365
RSIN – 8230.97.031
Stichting Bulamu ING
NL54 INGB 000 572 1854
Paypal info@bulamu.org
www.bulamu.org
info@bulamu.org

