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On our way! 

 Sponsor werven 
Theater de Ontmoeting... 

 
Weetje en feitjes... 
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Zondag 15 september mochten wij bij Theater de Ontmoeting in 
Rozenburg sponsoren werven, voor de kinderen op Makerere West 
Valley Primary School. 
De middag begon met een zonnetje. Het was spannend om zelfstandig 
aan te sluiten bij een evenement en je tafel zo goed mogelijk in te 
richten. Je mag er op letten dat het bij mensen de aandacht trekt. Hoe 
leg je de spullen neer, wat ga je zeggen als mensen langs lopen en het 
vertellen over mijn passie ging heel natuurlijk. 
Het was een leuke dag, mensen ontmoet, kaarten verkocht van Henry 
Luja, Pinda’s van John Aita en twee nieuwe sponsors gekregen voor 
twee kinderen. Ontzettend blij  met de keuze om aan te sluiten bij een 
evenement.    
 
Judith Gunter 

Werven bij Theater de Ontmoeting Rozenburg  
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Precious, meisje van 7 jaar, 
Woont samen met haar vader, broertje en zusje in 
de sloppenwijk in kamapala. 
Haar vader is alleenstaand en heeft zorg over 4 
kideren. Zijn inkomen is erg laag, kan de 
‘schoolgeld’ niet betalen. 
 
Juliet, meisje van 8 jaar, 
Woont met haar vader en moeder, 6 broers en 
zussen in de sloppenwijk in Kampala 
Haar moeder is ziek en vader heeft weinig tot geen 
geld om het schoolgeld te betalen. 
 
Janat, meisje van 8 jaar, 
Woont in de sloppenwijken van Kampala, geen 
ouders. Oma zorgt voor haar en nog 9 
kleinkinderen. Het is voor oma lastig het 
schoolgeld te betalen. 
 
* wat kun jij doen... 
 
Stuur een mail naar info@bulamu.org, t.a.v. Judith 
Gunter. 
Geef aan dat je een kind wilt sponsoren. 
Je krijgt alle informatie van het kindje 
thuisgestuurd.  
 

Hulp nodig voor een van deze kinderen... 



N I E U W S B R I E F  K W A R T A A L  3  2 0 1 9  4  

Weetjes en feitjes.... 
 

Ambassadeurs organiseren inzamelacties en collecteren voor Stichting 
Bulamu. 

 In Oud Beijerland is een echtpaar Stichting Bulamu aan het promoten in hun 
kerk en ook elders in het land zijn enthousiaste donateurs / ambassadeurs 
bezig met het organiseren van collectes en inzamelingsacties. Sinds vorige 

maand hebben we voor het eerst incasso machtigings kaarten laten drukken, 
dit moet in verband met de wet en regelgeving goed geregeld zijn en helpt 

ook voor de registratie voor de nieuwsbrief. Wil jij een aantal van deze 
kaarten ontvangen om ook fondsen te werven dan vinden we dat erg fijn 

(info@bulamu.org 
 
 

Visitation Day Beth Elisha 
De bezoekersdag voor de kinderen op de boarding scholen komt er weer 

aan. In september zijn alle kinderen in Oeganda weer naar school gegaan. 
Een groot deel van de kinderen verblijft op school gedurende 1 van de drie 
jaarlijkse "Schoolterms". In de tweede maand is het dan altijd een feest als 
de ouders en de familie de kinderen komt opzoeken. Vergezeld van vooraf 
klaargemaakt warm eten en drankjes is de zogenaamde Visitation Day iets 

waar ieder kind naar uitkijkt. Wil je iets speciaals meegeven voor jouw 
sponsorkind? Stuur dan een mailtje naar info@bulamu.org 

 
 

Check ons nieuwe machtigingsformulier 
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Samenwerking andere stichting, 
kaarte Henry Luja 
 
In Samenwerking met andere 
Stichtingen werpt ook vruchten af voor 
Oeganda. Toen we in April vorig jaar 
een actie startten om Henry Luja - de 
kunstenaar die we al enkele jaren 
ondersteunen - te helpen, bracht dat 
voor hem de totale schoolbetaling van 
de "2e Term" van zijn dochtertje op. Het 
bijeffect was dat een stichting in het 
noorden van het land zich daarbij 
aansloot en nogmaals voor 1 miljoen 
Shilling 500 kaarten van hem afnam - 
voldoende voor weer een schoolterm. 
Dit soort relatief kleine initiatieven 
pakken groots uit, waarvoor dank 
 

Verkoop Pinda's, John Aita 
 
 
John en Stella Aita wonen in een 
éen kamer woning in de stad 
Kampala. 
Afgelopen juli is hun dochter 
Desteny geboren. 
Omdat het in Oeganda lastig is om 
een baan te vinden en voor een 
goed inkomen te zorgen, is John 
 voor zich zelf een bedrijf gestart 
met de naam ‘One Love Peanuts’. 
Hij roostert pinda’s verpakt ze en 
verkoopt ze. 
Om hen te steunen, hebben wij 
pinda’s en soja bonen naar 
Nederland mee genomen, om te 
kunnen verkopen. 



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 

Ken je iemand die deze nieuwsbrief ook wil 
lezen – Spread the word – stuur een mailtje 
naar info@bulamu.org en we voegen hem / 
haar / hen toe aan de verzendlijst. Bedankt 

voor het lezen. 

Part of Uganda 


