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NGO registratie, weet u 
het nog? 
 
Bezitten van eigen 
grond...

Wie zijn wij? 
bestuur stelt zich voor...

 Voor de kinderen uit de sloppenwijkn helpt u mee 
middels eenmaandelijkse gift van €16,- 
* schoolkleding 
* school materiaal 
* behouden van leerkrachten  
 
 

Steunt u mee voor de 
Makerere Westvalley Primary 

School? 



N I E U W S B R I E F  K W A R T A A L  1  2 0 1 92  

 
NGO, 
 
Voor een hoop mensen zegt deze afkorting niet veel. 
In de vorige nieuwbrief is verteld dat we hiermee bezig 
waren, een NGO is een Non Governmental 
Organisation, ofwel een organisatie die onafhankelijk 
is van de overheid en zich richt op maatschappelijk 
belang. In Nederland is dit vergelijkbaar met een 
zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende 
Instelling) stichting. 
Over het algemeen gaat het om organisaties zonder 
winstoogmerk, die werken aan het bevorderen van 
milieubescherming, gezondheid, ontwikkelingswerk 
en/of het bevorderen van de mensenrechten. 
 
Deze registratie is van belang om als NGO Stichting 
Bulamu (U) te werken en werkzaam te zijn. 
 
 

NGO registratie  en bezitten van grond

 
* werkvergunningen rond (NGO) 
* aankopen van een stuk grond 
* starten met landbouw 
Helpt u mee?? 
 
Vanaf nu zijn alle vergunningen 
rond, wij kunnen vanuit Oeganda 
zelf aan de slag. Wij kopen een 
stuk grond en creëren 
werkgelegenheid 
 
 
 

Bezitten van GROND, creëren 
van werkgelegenheid,



Het bestuur stelt zich voor..

Secretaris  en voorzitter  
 

Mijn naam Jolanda Nieuwenkamp en ik ben 50 jaar en 30 jaar getrouwd met René Nieuwenkamp 
Vanaf 2010 heb ik samen met mijn man en drie andere bestuursleden de stichting gestart. Met veel plezier 

ondersteun ik de projecten. 
Wekelijks heb ik contact en ondersteun ik  de ambassadeurs die projecten begeleiden. Ik bemoedig ze en 

motiveer ze om de projecten zo goed mogelijk uit hun hart en met passie te leiden. 
Naast de rol van bestuurslid voor Stichting Bulamu, werk ik als zelfstandig ondernemer in mijn eigen webwinkel 
veter.shop. De winst hiervan wordt besteed aan het werk in Oeganda. Hiervoor werk ik 6 dagen per week met 
veel plezier. Met ieder pakje dat ik inpak denk ik aan Oeganda. Ik kijk ontzettend uit naar de toekomst van de 

Stichting en wat wij in Oeganda nog gaan doen. 
 

Penningmeester 
 

Mijn naam is René Nieuwenkamp en ik ben 55 jaar. Ik ben nog altijd dankbaar dat ik samen met mijn vrouw de 
stichting ben gestart in 2010. 

Voor Stichting Bulamu  zorg ik dat de inkomsten en uitgaven verantwoord en gewaarborgd zijn en blijven. Met de 
ambassadeurs in Oeganda en in Nederland stem ik de behoefte af om de projecten zo goed mogelijk te leiden. 

Als we in Oeganda zijn inventariseer ik wat er nodig is om de volgende periode te voldoen aan onze 
doelstellingen en beoordelen we de benodigdheden ten opzichte van de budgetten. Ik doe dit met veel plezier en 

passie. 
Naast het bestuurslid zijn van stichting Bulamu werk ik als continuous improvement faciliator in de chemie 

Rotterdam. Net als Jolanda geniet ik enorm van ieder moment en kijk ik erg uit naar de toekomst van de stichting 
en onze rol daarin, vanuit Nederland en wonend in Oeganda zelf. 

 
Algemeen bestuurslid 

 
Mijn naam is Bryan Nieuwenkamp . Ik ben 24 jaar oud. Ik ben algemeen bestuurslid, naast het volgen van mijn 
opleiding Social Work in Rotterdam. Ik ondersteun de stichting met name bij vragen in advies met betrekking tot 

sociale aspecten gaat binnen de projecten. 
 



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 

 
Volgende maand vliegen we weer naar Oeganda. Wij kijken er enorm naar uit om alle projecten 

opnieuw te bezoeken. 
 

In April reist Judith mee. Judith is een voormalig bestuurslid en heeft zich in de vorige nieuwsbrief 
opnieuw aan u voorgesteld.  Afgelopen jaar heeft Judith zich ingezet als vrijwilliger voor Stichting 
Bulamu op het gebied van communicatie en public relations. De Social media accounts zijn nieuw 
leven ingeblazen en vers van de pers is ook Stichting Bulamu op Instagram geregistreerd. Dit jaar 

treedt Judith onder andere op als ambassadeur voor het nieuwe sponsorprogramma op de school in 
de sloppenwijken van Makerere. 

 
Het is voor Judith alweer 8 jaar geleden sinds zij voor het laatst contact maakte met de rode aarde van 
de “Parel van Afrika”. Deze reis zal zij haar beeld van de projecten verfrissen, kennis gaan maken met 

onze Afrikaanse ambassadeurs en verslag leggen en inventariseren in het Makerere project. Deze 
ervaring zal eraan bijdragen dat zij goed in staat is om Stichting Bulamu in Nederland te 

vertegenwoordigen en uit te dragen waar de stichting voor staat 
 

Samen met Judith gaan we in ieder geval langs bij Auntie Beatrice en de kinderen van Beth Elisha. 
Drie van hen zijn dit jaar begonnen op het voortgezet onderwijs en in April hopen we hen, tijdens de 

eerste vakantie, allemaal te ontmoeten. Begeleid door Moses en Irene Mugalasi bezoeken we 
Makerere West Valley Primary School, we zullen Judith kennis laten maken met John Aita en zijn 

inmiddels zwangere vrouw Stella en de zondagen zullen we gebruiken om bij CPM te kerken. 
 

Als Stichting doelen deze reis, zullen we ons inzetten op het openen van een bankrekening, waarvoor 
we de structuur en administratie van de Stichting als organisatie volledig moeten vastleggen. De 

bankrekening gaat ons helpen om eindelijk af te raken van de hoge transactiekosten en is nodig als 
voorbereiding naar de volgende stap, het kopen van een stuk grond en het vestigen van een kantoor. 

 
We zijn benieuwd naar wat er voor ons in het verschiet ligt. 

 
Wil je bijdragen in vierkante meters grond of heb je vragen, stuur dan een mail naar info@bulamu.org 

(Ter indicatie – 1 vierkante meter kost ongeveer 5 euro) 
 

Let’s Go, Kom laten wij gaan,  
5 april 2019 


