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Lieve sponsors 
 

Vorig jaar schreven we in de inleiding dat we een bewogen jaar achter de rug hadden, dat is in 
2021 niet echt veranderd. Covid is nog altijd onder ons, reisbeperkingen wereldwijd en handel- 
school- uitgaansbeperkingen met name in Oeganda, zorgden ervoor dat de wereld veel meer te 
maken kreeg met afstand, individualisme, dualisme en thuiswerken 

Het tweede decennium van het bestaan van Stichting Bulamu kent daarmee een roerig begin, 
hoewel dit ook een tijd was om terug te kijken en vooruit te kijken, te stabiliseren en de 
toekomstdoelen op het juiste fundament af te stemmen. 

Blij en gezegend zijn we, omdat we in 2021 als bestuur toch gewoon naar Oeganda konden. Het 
bestuurdershuis en de Dutch Corners stonden daardoor niet leeg en we kregen volop de kans om 
ons in een Corona vrije omgeving te bewegen. 

We hebben in 2021 wel weer meer kunnen doen dan volhouden en overleven. 2020 Stond in het 
kader van extra hulp aan slachtoffers die hun baan kwijt raakten, steun voor locked down mensen 
zonder voeding en onderhoud van de leraren die werkloos thuis zaten. 2021 Stond meer in het 
teken van organiseren, land verkennen, het openen van een Stationery, een Office en een 
Naaiatelier (Fashion Shop) waarmee we opnieuw werkgelegenheid en studie mogelijkheden 
konden creëren. 

Opnieuw en blijvend is onze dank aan iedereen die meegewerkt heeft aan dit mooie werk. 

Shalom 

Jolanda Nieuwenkamp 

Voorzitter Stichting Bulamu 

www.bulamu.org  
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Beleidsplan 2018 - 2023 
In 2018 jaar is Stichting Bulamu officieel als NGO aangemeld bij de Oegandese NGO board.  

Stichting Nederland en Oeganda 
Hiermee heeft Stichting Bulamu een Nederlandse tak, geregistreerd bij de kamer van 
koophandel in Rotterdam en bij de Nederlandse belastingdienst als ANBI stichting en een 
Oegandese tak, geregistreerd aan de Uganda NGO board in Kampala als Foreign NGO. 

In principe was het heel goed mogelijk om alleen als Nederlandse stichting in Oeganda te 
opereren, maar in het kader van de toekomstvisie en de richtlijnen van dit mooie land heeft de 
stichting gekozen voor een fysieke vestigingsplaats en een registratie waarmee het mogelijk is 
om vaste en vlottende activa (zoals grond, transportmiddelen en onroerend goed) aan te schaffen. 

Stichting Bulamu wordt volwassen en na 10 jaar pionieren is het tijd voor een stabiel fundament. 
De afgelopen jaren hebben bewezen dat we in de juiste tijd op de juiste plaats zijn en de 
registratie is daarmee het fundament voor de toekomst. In 2021 is het bestuurdershuis in Nsasa, 
Bulindo, Kira, ingericht. Dit huis geeft de basis om over te stappen van huur appartementen en 
hotels en geeft ook een stabiele basis om gasten te ontvangen.  

In navolging op het bestuurdershuis zijn ook de eerste stappen genomen om Dutch Corners te 
openen. Locaties (winkeltjes) waar Stichting Bulamu mensen aan het werk kan zetten om hen 
daarmee de ervaring te geven om na een jaar of drie zelfstandig verder te kunnen gaan. In 2021 
zijn hiervoor een zogenaamde Stationery (kantoor – schoolboekhandel) en een Fashion shop 
geopend, waarin Rembo Francis en Mirembe Rebecca zichzelf de komende drie jaar kunnen 
ontwikkelen. 
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Wet en regelgeving 

Oeganda 
De afgelopen jaren is de overheid in Oeganda bezig met een administratieve en actieve screening 
van stichtingen (Ngo’s) Veel weeshuizen hebben hun certificaat moeten inleveren en de deuren 
moeten sluiten omdat de omstandigheden daartoe aanleiding gaven of omdat misbruik gemaakt 
werd van de NGO status. Na de registratie als Foreign NGO Stichting Bulamu in Oeganda, 
hebben wij zelf een verzoek ingediend bij de NGO board om onze stichting door te lichten. 
Wellicht een vreemd besluit, maar we zijn er van overtuigd dat transparantie in dit werk 
noodzakelijk is en willen niet achteraf geconfronteerd worden met zaken die op dat moment 
waarschijnlijk onmogelijk op te lossen zijn. Tijdens de screening werd door de board 
geconstateerd dat de verbinding van een stichting in Oeganda met een stichting in Nederland 
niet mogelijk is onder de noemer Foreign NGO. Vervelend om dit te horen en dit leidde tot 
behoorlijke conversaties met als besluit dat we in 2023, het jaar dat onze vergunning afloopt, een 
Review laten uitvoeren op onze documentatie en de aanvraag gaan doen voor een nieuwe 
vergunning en registratie als Internationale NGO. Hiermee zullen we dus de komende twee jaar 
ook de documentatie en structuur van de stichting toetsen aan deze richtlijn. 

Nederland (Europa) 
Bovenstaande screening van Foreign NGO naar International NGO is een stap die samen loopt 
met het voldoen aan vigerende wet en regelgeving in Nederland en Europa. De regels voor het 
bestuur van de rechtsvormen vereniging, stichting, coöperatie of onderlinge 
waarborgmaatschappij veranderen. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) treedt 
op 1 juli 2021 in werking. Vanaf dan sluiten de regels voor toezicht en bestuur aan op die van de 
besloten vennootschap (bv) en de naamloze vennootschap (nv). In 2020 is een voorzet gemaakt 
op deze wijzigende wet en regelgeving. In 2021 hebben we op basis van informatie van  
Kinderhulp Afrika getoetst dat de WBTR voor Stichting Bulamu vooralsnog geen impact heeft. 
De wet geeft ruimte om de statuten (indien nodig) in de komende vijf jaar aan te passen, en naar 
het zich laat aanzien zal Stichting Bulamu, als relatief kleine stichting, van deze 5 jaar gebruik 
maken om kosten zo veel mogelijk te besparen.  

Bestuur en ambassadeurs 
In verband met de registratie aan de Oegandese NGO board is in 2020 het eerste Oegandese 
bestuurslid toegevoegd. Hiermee bestaat het Nederlandse bestuur uit 4 personen en het 
Oegandese bestuur uit dezelfde 4 bestuurders met een Oegandees bestuurslid. Naast het bestuur 
zijn 4 vrijwillige ambassadeurs in Oeganda actief voor de uitvoering van de projecten. 

  



 

Jaarverslag Stichting Bulamu 2021 

Projecten 
 Makerere West Valley Primary School. Een project, gestart als ondersteuning van een 

school aan de rand van de Kasubi sloppenwijk in Kampala. Inmiddels zit het merendeel 
van de kinderen op het voortgezet onderwijs. In 2019 zijn 3 nieuwe kinderen aan het 
programma toegevoegd. 

 Beth Elisha, het kinderhuis in Matuga, waar nog maar 1 van de 9 kinderen de lagere 
school volgen, 1 het voortgezet heeft afgerond, 2 zijn gere-integreerd met hun familie en 
de overige 5 het voortgezet onderwijs volgen 

 Individuele sponsorprojecten zijn ondergebracht onder de noemer “Veldwerk”. 
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 voor studie of voor het ondersteunen van een 
levensdoel 

o HTFO – Help the Future Organisation – een project dat we de afgelopen 7 jaar 
hebben gesteund en gevolgd en in 2021 hebben afgebouwd. 

o Dutch Corners zoals in de beleidsplannen beschreven. 
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Veldwerk 2021 
 

Werkvergunningen 
Na een aantal keren een aanzet gemaakt te hebben tot het verkrijgen van werkvergunningen, 
normaal een activiteit die een aantal maanden duurt, in ons geval een slepende zaak van twee 
jaar, is het nu toch zaak om dit af te gaan ronden. Na een proces dat uiteindelijk opnieuw werd  
vertraagd door de screening als foreign NGO ontvangen we eindelijk in 2021 de  definitieve 
documenten in handen zullen krijgen. 
 

Dutch Corners 
Nu is het dan ook tijd om door te pakken. In de plannen van de Stichting staat al enkele jaren de 
overgang naar het bieden van werkgelegenheid, maar daar moet dan wel ruimte en wettelijk 
kader voor zijn. Nu de werkvergunningen inclusief de vergunning voor de Stichting in Oeganda 
gereed zijn, en er ook een bestuurdershuis is, kunnen we doorstappen met de ideeën voor een 
winkeltje en een kantoor. 
 

Bestuurdershuis 
In April besteden we een groot deel van de tijd aan het inrichten 
van het bestuurdershuis. Omdat er al jaren plannen zijn om als 
Stichting ook sponsors en bekenden mee naar Oeganda te nemen, 
besluiten we ook een gastenkamer en een gastenslaapkamer in te 
richten. Dit kost behoorlijk wat tijd, energie en transport, zodat 
we in April alleen de plannen voor het eerste winkeltje maken. 
 
Het hebben van een vaste locatie betekent ook dat er een gesprek 
met lokale overheden nodig is. De Local Counselor wil weten 
wie er bij hem in de buurt wonen om hen “te kunnen 
beschermen”. Het eerste bezoek verloopt niet lekker en het 
tweede gesprek start op een zakelijke manier om eerst eens te 
bepalen hoe we tegenover elkaar zitten. Een typisch 
hanengevecht waarbij de gemeentebestuurder probeert om zo 
veel mogelijk nut uit een blanke bewoner te krijgen en wij in de 
positie zitten om onszelf, de stichting en onze projecten te 
beschermen. Uiteraard verloopt dit uiteindelijk goed en na dit 
project is in principe geen contact met de LC1 meer nodig. 

 

Stationery 
Medio 2021 zijn we terug in Oeganda en reizen we af naar Fort Portal, waar Rembo Francis 
woont. Rembo, onze Oegandese vertegenwoordiger, kunnen we op meerdere vlakken helpen, 
enerzijds is zijn passie en missie volledig gericht op evangelisatie, anderzijds zoekt hij al jaren 
naar een bron van inkomen. Dit kunnen we combineren in de eerste Dutch Corner, die we 
inrichten met een woonkamer/slaapkamer en een winkeldeel. Dat betekent vervolgens een 
aantal ritten naar de kantoorgroothandels en het inrichten van een winkeltje. De komende jaren 
is dit zijn domein en zullen we hem ondersteunen in alle aspecten van het runnen van een shop. 
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Office 
Eind 2021 besluiten we ook een aanliggend pand te gaan huren. De huisbaas van de Stationery 
heeft om de hoek nog meer pandjes in aanbouw en doordat wij 9 maanden huur vooruit betalen 
is zij in staat om haar winkeltjes af te maken en kunnen wij de officiële opening van het kantoor 
van Stichting Bulamu uitvoeren. Vooralsnog richten we dit kantoor ook tweeledig in, enerzijds 
is de voorkant het officiële kantoor van Stichting Bulamu, iets dat noodzakelijk is voor de 
overheid, anderzijds is deze ruimte ook geschikt voor Mirembe Rebecca, om haar studie voor 
Fashionista uit te voeren. 
 
Uiteraard bezoeken we tussentijds ook de andere projecten, maar de nadruk ligt in 2021 dus 
vooral op het doorbouwen van fundamenten. 
 

Art projects 
 
Vorig jaar hebben we, na de geboorte van Eva, dochter van Henry en Esther, een project opgezet 
om kaartjes te verkopen, dit jaar besteden we de bulk van het interieur van de Dutch Corners en 
het bestuurdershuis uit aan Henry en Marc. Marc is de broer van Henry en een begenadigd 
timmerman.  
 
Zodoende zijn zij samen veel in Nsasa te vinden in 2021 en heeft de opbrengst hiervan een 
positieve uitwerking op de apparatuur die Henry en Marc in hun werkplaats gebruiken. Henry is 
inmiddels begonnen met het oprichten van een Non Profit tak in zijn kunsthandel, met zijn 
foundation wil hij jonge kunstenaars helpen om hun skills te vergroten. 
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Hands of Love / Feed my Lamb 
Samenwerking verbanden zijn prettig, efficiënt en zorgen ervoor dat meerdere partijen 
gezamenlijk het beste uit hulpverlening halen. Pastor Mugalasi en zijn vrouw Irene zijn al jaren 
verbonden aan Stichting Bulamu. We hebben op veel vlakken samengewerkt, waaronder de 
scholing en voeding projecten onder de noemer Hands of Love en met name op het evangelisatie 
vlak samen een groot deel van Oeganda gezien. Ps Mugalasi heeft samen met veel Oegandese 
voorgangers het programma Feed my Lamb gestart, waarmee hij een groeiend netwerk 
stimuleert en motiveert om de handen ineen te slaan en, naast hun evangelische missie, praktisch 
de handen uit de mouwen te steken. 

 

In Nsasa ontstaat een nieuwe vorm van Jesus Cares – evangelisatie en Covid voedsel 
ondersteuning. Rembo Francis en Jolanda zetten een Mission Connect groep op bij ons op de 
compound en met een al snel gevormd team trekken ze er op uit om in de omgeving te 
evangeliseren. Doel voor 2021 is met name het bereiken van de armere gemeenschappen, omdat 
we ook voedselpakketten hebben die we bij hen kunnen afgeven. 

De mission connect thuisgroep groeit al snel door naar een thuiskerk met een eigen kinderklas; 
iedere zaterdag en woensdag schuiven zeker 60 mensen aan om het goede nieuws te horen. 
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Rembo Francis - The Uganda Director 
 

Hij is al enkele keren 
voorgekomen in dit 

jaaroverzicht. 
Rembo Francis. In 
2009, na de eerste 
kennismaking met 
Oeganda, het bezoek 
met TRIN aan 
Bulamu Children’s 
Village, hebben René 
en Jolanda besloten 
om Rembo te gaan 
ondersteunen. In de 
afgelopen 12 jaar is 
Rembo volwassen 
geworden.  

 

In 2013 hebben we hem geholpen om te verhuizen naar West Oeganda, om daar een bestaan op 
te bouwen. Dat is gelukt, maar niet zo goed als we hoopten. Reden te meer om onze gedachten 
te laten gaan naar zijn toekomst en de toekomst van Stichting Bulamu. Rembo heeft duidelijk 
passie en een roeping voor het verspreiden van het evangelie van Genade. De Christelijke kant 
van onze stichting. Met de vernieuwde ideeën voor de stichting hebben we gezien dat de band 
met hem de afgelopen jaren stabiel is, en dat is dan ook de reden om hem als bestuurslid in 
Stichting Bulamu in te lijven. Daar hoort ook een zogenaamd “contingency plan” bij en we 
bespreken met hem de mogelijkheden, wat uiteindelijk leidt tot enerzijds tijd voor evangelisatie 
en het ontwikkelen van een gemeente en anderzijds een bron van inkomsten.  

Voor de evangelisatie is weinig nodig, we (her) introduceren hem en onszelf bij Worship 
Harvest, waar behoefte is aan thuisgemeenten in onze streek, en het balletje rolt daarbij al snel 
richting de leiding van een zogenaamde Mission Community. 

Daarnaast huren we ons eerste Non Profit winkeltje. We halen Rembo weer op uit Fort Portal, 
installeren een woonkamer in het net gehuurde pandje en bespreken met Rembo een 3 jaren plan 
waarin hij de tijd krijgt om zich te ontwikkelen en de eerste Dutch Corner op de kaart te zetten. 
Ambitieus, zeker in een tijd van Covid en gesloten scholen, maar super leuk om te doen. De 
inventarisatie wordt geschonken door “De Schoenveter Specialist” en als het niets wordt kunnen 
we deze altijd nog schenken aan één van onze schoolprojecten – maar natuurlijk gaat het wat 

worden ѮѯѰѱen de toekomstige winst gaat weer terug in de Stichting. 
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Mirembe Rebecca – Becky - La Fashionista 

   

Voor Becky geldt een vergelijkbaar verhaal als voor Rembo. In 2011 besloten we het safe house 
Beth Elisha te verhuizen van Migadde naar Matuga. Er was op dat moment geen goede 
verstandhouding tussen het bestuur van Bulamu Children’s Village en het opvanghuis van 
Auntie Beatrice (voormalig leidster van het meidenhuis van BCV en in overleg met de directie 
hebben we toentertijd besloten om dit huis met 11 kinderen te helpen aan een andere locatie, 
inclusief support voor voeding, medicatie en scholing. 

Becky was de oudste van het stel, kreeg al snel een volhardende sponsor en is in staat geweest 
om haar middelbare school tot en met het vierde jaar af te ronden. Haar passie ligt in mode. Ze 

heeft veel ideeën met betrekking tot het 
maken van traditionele kleding in een 
moderne versie. IN 2020 hebben we samen 
met haar sponsor besloten om haar naar de 

prestigieuze 
YMCA 

modeschool te 
sturen, echter 
gedurende de 
Covid periode 

bleek dat het die school alleen om geld ging en onderwijs niet 
verder werd gegeven dan maandelijks een vraag of de studenten 
nog iets gedaan hadden. Eind 2021 hebben we Becky in één van de 
vertrekken bij het bestuurdershuis gehuisvest en haar 6 dagen in de 
week bij Eva praktijkervaring op laten doen. Eva heeft zelf het 
YMCA diploma en zo hebben we een goede manier gevonden om 
zowel Becky als Eva te helpen.  

In het weekend neemt Becky de zondagschool voor haar rekening, 
wat ons het bewijs heeft gegeven dat ze wellicht beter tot haar recht 
komt als lerares; wie weet!  
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Bongomin Francis - Housekeeper 
Bongomin Francis komt uit het noorden van Oeganda en is door de huiseigenaar van ons 
bestuurdershuis in dienst genomen als compound bewaker. We hebben met de eigenaar 
afgesproken dat we hem in ieder geval totdat we terugkomen in dienst houden, waarmee we 
direct deel te nemen aan de economie van Oeganda en de werkgelegenheid stimuleren. In April 
2021 ontmoeten we elkaar dan ook voor het eerst en het eerste dat Francis tegen ons zegt is: “ik 
wil voor altijd voor jullie werken”. Dat is nogal wat als je in de eeuwigheid gelooft, en in ieder 
geval een mooi begin van een nieuw relatie. 
 

 
 
Met Francis maken we afspraken voor zijn takenpakket, maar ook gelijk voor het bezoeken van 
zijn familie, die hij inmiddels al meer dan 2 jaar niet meer gezien heeft. Francis komt uit Wol, 
een Village vlak bij Nalongo, een uur rijden van Kitgum, wat weer een uur of anderhalf afligt 
van Kampala en daarmee totaal minstens 8 uur weg ligt van waar wij nu wonen. Een pittige reis 
die ons gelijk de kans geeft om noordwest Oeganda te bezoeken – en dan niet als toerist maar als 
bezoeker van de familie van Francis. Na een vermoeiende reis ontdekken we een deel van 
Oeganda waar de nieuwbouw en hoogbouw nog niet aanwezig is, lemen hutten met rieten daken, 
ossen voor het ploegen en overwegend dust roads.  
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Uiteraard is er een bezoek aan beide families van Francis moeder gepland en bij de familie van 
zijn vaders kant merken we hoe lang het duurt voordat een kop thee is gemaakt als je daarvoor 
eerst hout moet hakken, terwijl we bij de familie van Francis moeders kant ontdekken dat 
ouderenzorg iets is wat wij in zogenaamde eerste wereld landen goed voor elkaar hebben en hier 
nog altijd niet ontwikkeld is. Zijn opa heeft de start van de tweede wereldoorlog nog 
meegemaakt en ook de veldslagen en massa moorden die “het leger van de Heer” hebben 
uitgevoerd, met name in dit Ancholi land. Hij (zijn opa) is een levend voorbeeld van iemand die 
de gruwelijke praktijken aan der lijve heeft ondervonden (blind gestompt op beide ogen) en het 
wel heeft overleefd.  
 

 
 
Al jaren zit jajja op een kleedje of een afgedankte aktentas te wachten op de volgende dag. 
Zichtbare armoede, geen faciliteiten en een familie uit een cultuur waarin geld niet rouleert en 
wel nodig is om de omstandigheden te verbeteren. Eind 2021 krijgt Femke (onze ambassadrice 
uit Friesland) contact met de van der Weij stichting en – naast de sponsoring die al op gang is 
gekomen voor Francis en voor de schoolkosten van zijn zusje Daisy – zetten we ook een mini 
projectje op om de omstandigheden van opa te verbeteren in de vorm van een matras, eventueel 
een rolstoel of schommelstoel en de bouw van een nieuwe hut. De eerste donatie is gelukt en 
gaan we in 2022 uitvoeren. 
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Al met al was 2021 een bijzonder jaar, waarin opnieuw heel veel is gebeurd. Voldoende om 
volgend jaar weer op voort te borduren. We hebben vernomen dat in 2022 de scholen weer open 
gaan en de Covid regels gestopt worden – tijd om het net op te halen en te zien wat de resultaten 
van 2 jaar lockdown zijn. 
 
Dank dat je als sponsor aan onze kant bent gebleven, waardoor we onze projecten konden 
voortzetten en ook nog extra hebben kunnen helpen. We gaan door met deze samenwerking en 
hopelijk ga je een keer met ons mee – samen kijken naar wat we bereikt hebben. Een druppel 
water – van levensbelang! Dank. 

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 –De 
Wijngaard te Barendrecht – Redemption Church / Jesus Cares Gereformeerde Kerk Rotterdam 

- Unique drogist Pernis – Dutch Outback Australie te Hoogvliet - Hervormde kerk Pernis - 
Vitals Nanny Care - Turkish Airlines – E-business solutions (Madoo) –Oral Care Center Rhoon 

–ING bank Bank Hoogvliet –De Regenboog Hellevoetsluis – www.veter.shop – Gopherit – 
Hallona – Eejoore en de Van Der Weij stichting



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


