
 

 

 

In samenwerking met stichting Bulamu, die het schoolproject makerere West Valley Primary sponsort,  

doet Moses Mugalasi een oproep om voor deze kinderen om een kerstfeest met een lekkere maaltijd 

te organiseren. Helpt u mee? Lees hieronder de brief van Moses, 

 

Aan u onze familie en vrienden in de Heer, 

We zijn ervan overtuigd dat onze Heer u trouw is geweest zoals hij ons dit jaar 2019 is geweest, dus 

we danken hem en verheerlijken zijn naam voor de manier waarop hij ons het leven en de zegen heeft 

gegeven om hem hier in Oeganda te dienen, en alles is evenals een natie, kerk en bediening. 

Op  zaterdag 21 december, vier dagen voor de kerst,  willen wij een kinderfeest voor de kinderen 

organiseren. Deze kinderen komen uit een sloppenwijken waar we een school hebben die hen 

opvoedt. Zij zijn afkomstig van drugsverslaafde en prostitutiefamilies.   

Omdat de zij een jaar zonder een fatsoenlijke maaltijd hebben moet leven, hebben we dit jaar een 

ontbijt gepland om een Jezus-vriendelijke maaltijd met hen te hebben.    

Deze maaltijd zal bestaan uit een fles cola en wat vlees en kip. Via deze brief vragen wij u om uw 

financiële steun en onze droom is om 450 kinderen en allemaal te voeden uit de sloppenwijken van 

Kiwuunya onder Makerere West Valley en onze visie is om het leven van Jezus met deze kinderen te 

delen en hen ook de hele wereld te laten toetreden terwijl Jezus wordt gevierd in deze kerstperiode. 

Het evangelie zal tot hen worden gepredikt en wij geloven dat de zaden van het evangelie in hen 

zullen groeien zoals zij in het leven groeien. 

Nogmaals, we zijn dankbaar als u ons financieel wilt steunen. 

 

Namens de familie van Feed my Lamb enorm dank, 

Moses Mugalasi  

 

Maak uw donering over op het volgende rekeningnummer: 

IBAN: NL54INGB0005721854                                                      

BIC: INGBNL2A 

to: Stichting Bulamu  

Christmas Party 


