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Lieve sponsors 
 

2019 – Het tiende jaar in Oeganda. Wat een lustrum, het voelt nog als gisteren. Een 
interessant jaar waarin we ook Oeganda weer bezoeken met Judith, die er bij de eerste 
reizen ook bij was.. 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 
Vorig jaar is Stichting Bulamu officieel als NGO aangemeld bij de Oegandese NGO 
board. De certificaten zijn binnen, inclusief een vergunning voor 5 jaar Stichting 
activiteiten. 

Uiteraard lopen de volgende projecten gewoon door. 

 Makerere West Valley Primary School. Hierover later meer, in April besluiten 
we opnieuw enkele kinderen in ons programma op te nemen. 

 Lopende Secondary School ondersteuning. 

 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 

o HTFO – Help the Future organisation 

 In Matuga, Beth Elisha, zijn nog maar 2 kinderen op de lagere school, de rest 
is ondergebracht op een boarding school aan Masaka road. 

NGO 
NGO, Voor een hoop mensen zegt deze afkorting niet veel. In 2018 hebben we de 
officiele status van een Foreign NGO behaald. 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. 
 
In 2019 vervolgen we dit proces met de aanvraag van werkvergunningen. Dit loopt 
allemaal niet soepel De betalingen zijn verricht maar eind 2019 horen we dat er iets 
mis is gegaan in het proces. Alles opnieuw? To be continued. 

  



 

Veldwerk 2019 
Na 10 jaar, is het bijzonder om met z’n drieën Oeganda weer te ervaren. Samen met 
Judith, bestuurder van 2010 – 2013, bezoeken we de projecten waarmee het allemaal 
begonnen is. Onze en jullie sponsor kinderen, goede vrienden, broers en zussen, we 
zien er velen voorbijkomen. 
 

- Met Irene Mugalasi, één van onze 
coördinators, reizen we naar “Auntie Beatrice” 
en het project Beth Elisah. Dankzij gulle giften 
zorgen we voor een verhuizing naar een betere 
woning en een goede school voor Tendo en 
Mercy We zijn trots op de resultaten van alle 
negen kinderen en uiteraard ook op alle 
Nederlandse sponsors die hun kleding voor dit 
project al 8 jaar meegeven 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Henry Luja, de jonge artiest die gegroeid is 
naar een volwassen vader met een zelfstandige 
onderneming. We starten een actie en kopen 
bij hem 300 kaarten voor sponsors in 
Nederland 
 
 
 



 

  
- Bezoek aan de “aunties” van voormalig Bulamu Childrens’ Village - Florence, Juliet 
en Esther, die wij dankzij het sponsorgeld suiker, rijst en zout gaven. Florence hebben 
we kunnen zegenen met behandeling en voorlichting voor haar diabetes  
 

- Met Moses Mugalasi, ook coördinator voor Stichting Bulamu, reizen we naar 
de Makerere West Valley Primary school. Hier ontmoeten we de 
sponsorkinderen van het eerste uur (2012), inmiddels bijna allemaal op het 
voortgezet onderwijs. Gezamenlijk inventariseren we 50 nieuwe kinderen voor 
een nieuw project in deze achterstandswijk 

 
 

-  
 
  



 

 
- Met John Natabaazi bezoeken we zijn One Love troupe. Een project in Jandira, diep 
in the village, waar een tiental kinderen uit de sloppenwijken van Kampala nu een 
nieuw thuis hebben. We zien hoe het huis is gebouwd en ontvangen weer een 
spetterend muziek en dans optreden. Voordat we weggaan doneren we 2 koffers met 
kleding. Hier is de voortgang van de bouw goed zichtbaar. Onderstaand een foto van 
november 2018 en van april 2019 
 

 
 



 

Veldwerk Nederland 
In juni 2019 komt pastor Moses Mugalasi opnieuw voor een veldtrip naar Nederland. 
Dit keer voor het eerst met zijn gezin. Op het programma staan bezoeken aan kerken 
in Nederland, Duitsland en België en natuurlijk hebben we ook een bijzondere 
ontmoeting geregeld op het Opwekking evenement in Biddinghuizen, waar we ze 
laten slapen in de Camper van de Stichting en ze het heel erg koud hebben. 

De mooie momenten en ontmoetingen maken het allemaal goed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tussentijds is er genoeg tijd om de Oegandese stand van Compassion te bezoeken 

 

 

 
 

 

 



 

Veldwerk Oeganda najaar 2019 
In september gaat Jolanda nog een keer terug naar Oeganda. Een kort programma van 
1 week met veel ontmoetingen en donaties voor Beth Elisha en Henry Lluja. Ze is 
tevens van de partij als de verjaardag van Jed gevierd wordt.  

In december vindt dan opnieuw de viering van kerstfeest plaats en we zijn blij dat we 
dat nog hebben kunnen organiseren. Inmiddels, tijdens het schrijven van dit verslag is 
de wereld in de ban van een Corona Covid 19 pandemie en zit iedereen opgesloten. 
Gelukkig hebben we de foto’s nog. 

 

 



 

Communicatie  
Stichting Bulamu is niet actief in het verspreiden van nieuws. Het bestuur is beperkt 
in de mogelijkheden tot het updaten van informatie en de projecten zijn relatief 
statisch (lange termijn bepaald). Op de website www.bulamu.org staat alle door de 
overheid verplichte ANBI en Stichting informatie, beperkt aangevuld met verhalen en 
feitjes. Op facebook www.facebook.com/bulamu.org is Stichting Bulamu iets 
actiever, aangezien dit medium ook lokaal – in Oeganda - kan worden bijgewerkt   

Stichting Bulamu heeft dit jaarverslag, evenals de voorgaande jaarverslagen, geplaatst 
op de website; we verzoeken de lezers om zo veel mogelijk gebruik te maken van de 
digitale versie van dit document om het milieu te sparen. We zijn trots op de lage 
overheadkosten en duurzame projecten en willen dit ook zo laag mogelijk houden, als 
gevolg zal ook nu geen geprinte versie van dit jaarverslag meer verspreid worden. 

Speciale dank 
Onze speciale dank gaat 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 

 

Namens het bestuur van Stichting Bulamu – tot volgend jaar 

 

Jolanda  - René - Bryan



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


