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Lieve sponsors 
 

2020 – We zijn beland in het tweede decennium van het bestaan van Stichting Bulamu. 2020 Is 
en was een bijzonder en bewogen jaar. Niemand van ons had kunnen bevroeden dat het land op 
slot zou gaan. Sterker nog, de hele wereld ging op slot, in de ban van “het Virus”.  Covid-19, 
SARS, Corona, een pandemie werd werkelijkheid. Een pandemie die we tot nu toe alleen via 
Netflix, fictief konden volgen. 

Blij en gezegend zijn we, omdat we al vroeg in 2020 de kans hebben gegrepen om nog naar 
Oeganda te reizen – spannend was het ook toen Jolanda op 10 maart gepland terugkeerde, de dag 
voordat de wereld op slot ging. We hebben weinig meer kunnen doen dan volhouden en 
overleven. 2020 Stond dan ook 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.  

De financiele balans van 2020 ziet er daardoor ook anders uit. Veel gereserveerd geld in 
afwachting van andere tijden, “het nieuwe normaal” dat zich nog niet openbaart. Maar als het 
zover is – dan zijn we er klaar voor. 

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 
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 2020 is de basis gelegd om over te 
stappen van huur appartementen en hotels naar een huurcontract voor een huis aan de rand van 
Kampala. De eerste fase, waarbij we bijna niet kunnen wachten om de inrichting uit te gaan 
voeren – maar eerst de Corona fase door.  



 

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 2022, 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 zal op de website van Stichting Bulamu een 
toetsings- en borgingsdocument geplaatst worden met een toelichting op de besluitvorming en 
openstaande acties. De wet geeft ruimte om de statuten (indien nodig) in de komende vijf jaar 
aan te passen, 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. 

  



 

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 2 van de 9 kinderen de lagere 
school volgen, 1 het voortgezet heeft afgerond en de overige 6 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 nu aan het afbouwen zijn. 



 

Veldwerk 2020 
 

In Januari krijgen we opnieuw bezoek 
van ps Mugalasi. Een werkbezoek om te 
evangeliseren in Nederland, Belgie en dit 
keer ook in Duitsland. Gehost door 
Stichting Bulamu en dat houdt ook in dat 
we een paar honderd kilometer met elkaar 
reizen. Het bezoek aan Duitsland is 
nieuw, een contact uit de periode van 
Jong en vrij en ook hier maken we nieuwe 
vrienden. 

 

In februari reizen Jolanda en Rene 
opnieuw af naar Oeganda – we verblijven 
dit keer in het appartement van dokter 
Watya, waar we al eerder een goed 
onderkomen vonden. Groot voordeel van 
deze locatie (aan Kira road) is dat het 
centraal in Kampala ligt en daarmee voor 
ons de mogelijkheid geeft om alle doelen 
efficient te bereiken. In de eerste dagen 
regelen we de schoolkosten voor Hilton 
Bagenda en voor de kinderen op het basis 
en voortgezet onderwijs via de Makerere 
West Valley Primary School. De eerste 
dagen staan altijd in het teken van het 
ontmoeten van onze ambassadeurs en het 
bespreken van de projecten. Dit jaar staan de eerste dagen ook weer in het teken van het bezoeken 
van overheden. 
 

Interpol – 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. Zo staan we op 7 februari opnieuw onder de 
brandende zon, samen met honderden anderen te wachten tot we geholpen worden bij interpol. 
Uiteindelijk liggen onze files opnieuw te wachten op voortgang en goedkeuring, een proces dat 
uiteindelijk opnieuw zal worden vertraagd door de screening als foreign NGO – en waar we 
vooruitlopend op 2021 – in 2021 pas de definitieve documenten in handen zullen krijgen. 
 



 

Netwerken – de Ambassade van Nederland in Oeganda 
 Dit jaar leggen we ook de eerste contacten met de Nederlandse overheid. Mevrouw Appels, 
werkend op de Nederlandse ambassade, heeft een agrarische jaarmarkt georganiseerd in de rand 
van het Nelson Mandela stadion – en in het kader van de toekomstige samenwerkingsverbanden 
met boeren en de RVO is dit voor ons een goed moment om tegenover de ambassade, onder het 

genot van een lokale maaltijd met 
haar te contacten. Tijdens de 
jaarbeurs – voor ons ook de 
gelegenheid om de grasmat van 
de Uganda Cranes te betreden – 
breiden we ons netwerk uit met de 
eigenaren van Koudeis (kippen en 
-voer), dhr de Klonia (die we 
eerder bij AgriFoods hebben 
ontmoet) en andere 
afgevaardigden van de 
ambassade. Uiteindelijk blijkt het 
dan toch ook voor ons tijd om ons 

te mengen in de Nederlandse tak van Oeganda en het is interessant om te zien hoe veel en welke 
initiatieven op land en veeteelt gebied in Oeganda door Nederlanders worden georganiseerd. 
Goede contacten voor toekomstige projecten in de Villages. 
 

 



 

 
 

Verblijf 
De volgende dagen staan opnieuw in het teken van het bezoeken van ambassadeurs van de 
projecten Beth Elisha, Help the Future Organisation en One Love troupe, waarna we samen met 
onze administrator op zoek gaan naar een geschikte locatie om onze domicilie te vestigen. Hier 
is wel wat toelichting nodig; ieder gesprek met (lokale) overheden leidt tot de vraag waar 
Stichting Bulamu en waar wij gevestigd zijn. De uitleg dat we gevestigd zijn in mijn laptop houdt 
geen stand en nu de registratie rond is gaan we dus toch op zoek naar een woning annex 
kantoorruimte. Dit tevens om de kosten voor verblijf te verlagen, want door een geschikte locatie 
te vinden zullen de kosten voor verblijf lager zijn dan iedere keer een hotel of appartement te 
huren. We kijken dan uiteraard ook gelijk naar een verblijf dat dienst kan doen als onderkomen 
voor toekomstige gasten en sponsors die met ons meegaan en daarnaast een onderkomen zijn 
voor Oegandezen die we aan een baan met kost en inwoning kunnen helpen. Als we in maart 
Oeganda verlaten, is dat inclusief een huurcontract voor een bestuurdershuis van de stichting dat 
we voor de komende zes maanden betaald hebben.  
 

Medische noodzaak 
Malaria is de noemer waaronder we de afgelopen jaren de meeste medische hulp hebben 
geboden. Malaria, voortgebracht door muggen, is helaas nog een veel voorkomende ziekte in 
Afrikaanse landen en het doet ons deugd dat wereldwijd grote projecten lopen om deze slopende 
killer een halt toe te roepen. De effecten van Malaria zijn te onderdrukken door het slikken van 
Malrone, Lariam of een ander giftig pilletje, dat echter niet langer dan enkele maanden 
aaneengesloten mag worden ingenomen – in verband met de ernstige side-effects – dus op het 
moment dat wij onszelf koortsig voelen of last hebben van onze spieren, laten we ons één of 
meerdere keren testen om tijdig actie te kunnen nemen middels een nooddosis van anti-malaria. 
Gelukkig hebben we de laatste jaren slechts negatieve uitslagen en zijn de omstandigheden van 
de kinderen in onze projecten ook verbeterd zodat we nu met een ander fenomeen te maken 

krijgen. Tandzorg. En dan op het niveau van trekken of betalen  . Dit jaar gaan we met Becky 
– het oudste meisje van Beth Elisha - naar de tandarts, die al snel constateert dat, als de aangetaste 
kies niet getrokken mag worden, een wortelkanaalbehandeling noodzakelijk is. Een mooi 
voorbeeld van een sponsor die er ook nu weer voor zorgt dat deze kinderen langer met hun gebit 
doen dan kinderen uit vergelijkbare gezinnen. 
 
Van een heel andere orde en ook goed om toch weer een keer te vertellen is de status van Ssanyu, 
de jongste telg uit Beth Elisha. In 2012, toen we dit project startten, werd HIV geconstateerd. Nu, 
8 jaar verder zijn haar bloedwaarden stabiel. Dat is een heel mooi traject geweest waarbij we blij 
zijn dat we dit hebben kunnen bereiken. 
 

  



 

Proud Mama project 
 
In de shop van  Henry Lluja, de 
door ons al jaren ondersteunde 
kunstenaar, is het feest. Eva (zus 
van Henry) en Esther (vrouw van 
Henry) zijn allebei bevallen. Mooi 
om te zien hoe deze gezinnen door 
de jaren geholpen zijn. 
 
Spontaan zetten we een 
programma op om kaartjes van 
Henry – een initiatief van hem om 
een prints van zijn werk op 
kaarten te verkopen – aan te bieden aan ons Nederlandse netwerk en verbazingwekkend genoeg 
levert dit een volledige term schoolgeld voor de kinderen van Henry en Esther op. 
 

 
  



 

Hands of Love / Feed my Lamb / Jesus Cares 
Samenwerking verbanden zijn prettig, efficient 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. Voor 2020 leidde dit tot een samenwerking met de familie 
Vergouwen en hun Belgische gemeente. In dit verband is veel aandacht besteed aan de toekomst 
van en het samenwereken met voorgangers in Oeganda. Eind 2020 heeft dit programma ook 
geleid tot een samenwerking met Nederland en Zuid Afrika in de vorm van het Jesus Cares 
programma van Redemption Church. We zijn benieuwd waar dit in de toekomst nog toe zal 
leiden. 

 

In februari bezoeken we een kerk in Nansana, waar deelnemende voorgangers van Feed my 
Lamb bijeen zijn. In samenspraak hebben we vooraf gezorgd voor een koffer vol kleding voor 
volwassenen, die we hier kunnen uitdelen, aangevuld met een financiele donatie uit Belgie. Gaaf 
om getuige te zijn van de groei van dit programma en tranentrekkend om te zien dat deze pastors 
als een kind zo blij zijn met een geschonken overhemd of colbert. Fijn dat we per reis bijna 100 
kilo kleding kunnen meenemen.   



 

Veldwerk 2020 Corona  
 

Als we net thuis zijn slaat de 
Corona pandemie wereldwijd in.  
Vliegvelden en grenzen worden 
gesloten, de avondklok gaat in en 
de lock down zorgt voor gesloten 
winkels, stopzetting van openbaar 
vervoer, boda’s en taxis en massa 
werkloosheid. Dit leidt 
vervolgens tot gebrek aan 
voeding en alle nadelige gevolgen 
van dien. In Nederland zet Judith 
(voormalig bestuurslid en 
ambassadeur van Stichting 
Bulamu) een Corona hulp actie uit 
die leidt tot een voedingsactie in 
achterstandswijken. Gelijktijdig 
met deze actie werken ps Moses 
Mugalasi en zijn vrouw Irene en 
sponsors van Stichting Bulamu 
samen met het Jesus Cares project 
van Redemption Church. 
Voedingspakketten worden 
samengesteld voor ouders van 
kinderen op Makerere West 
Valley Primary School en voor 
een groot aantal pastors in het 
netwerk van ps Mugalasi. Met het 
verlopen van het jaar 2020 blijkt 
dat de besmettingen aan Corona 
in Oeganda laag blijft en de 
regering de lock-down 
maatregelen vermindert. Dit laat 
onverlet dat de maatregelen heel 
2020 doorgaat en ook Oeganda is 
veranderd in een land met 
mondkapjes en social distance. Gelukkig hebben we een aantal mensen door deze periode heen 
kunnen helpen maar de verhalen van wat onze ambassadeurs aantreffen zijn schokkend en de 
actie is niet voor herhaling vatbaar in deze vorm. Tijdens het uitdelen van de voedingspakketten 
is de nood zo hoog bij de omringende gezinnen dat onze medewerkers het niet aan kunnen om 
daar niets mee te kunnen doen en het ook niet veilig is om hen nogmaals op pad te sturen. We 
besluiten daarom om de nog beschikbare hulp uit te voeren via boda-drivers (brommertaxi’s) die 
gericht voeding afleveren bij diegenen die we geselecteerd zijn voor de hulp.  



 

 
Omdat de scholen gesloten zijn en alle kinderen thuis zijn in Beth Elisha maken we extra geld 
over naar Auntie Beatrice om deze periode door te komen. Als laatste krijgen we nog een 
verzoek van de directeur van de Makerere West Valley Primary school om voor de tweede 
schooltermijn toch geld over te maken de leraren te betalen. Helaas valt de Lock down net in 
nadat alle schoolgelden zijn betaald, daarentegen hoeven de schoolgelden voor de derde term 
niet betaald te worden en komen we toch budget neutraal het jaar door. 
 
 

 
 
Als laatste krijgen we te maken met de kosten van de huishuur. In maart tekenen we het lange 
termijn huurcontract voor het bestuurdershuis, met de afspraak dat de huur ingaat zodra de 
aanpassingen (beveiliging en woonklaar maken) zijn doorgevoerd, maar als dat in juli gereed 
wordt gemeld is er nog geen kijk op een bezoek aan Oeganda. In onderling overleg met de 
huiseigenaar komen we overeen dat we de Covid problemen samen delen en de huur pas in 
oktober in laten gaan. Dit is voor ons beiden een mooie geste en als per oktober de huur begint 
te tellen, nemen we ook het contract voor de huis beheerder over. Ons eerste personeel – 
Bongomin Francis 
 

  



 

De huisbewaker 
Bongomin Francis komt uit het noorden van Oeganda en is door de huiseigenaar van ons 
bestuurdershuis in dienst genomen als poort en terrein bewaker. We spreken met de eigenaar af 
dat we hem in ieder geval totdat we terugkomen in dienst houden en hebben daarmee direct een 
nieuw project in de stichting. Mooi om als stichting ook deel te nemen aan de economie van 
Oeganda en de werkgelegenheid te stimuleren. We kijken er erg naar uit om hem te ontmoeten 
en het huis woonklaar in te richten – maar dat gaat pas in 2021 lukken.  
 

 
 
Het is een bijzonder jaar waarin toch nog heel veel is gebeurd en hopelijk hebben we in 2021 
andere verhalen te vertellen. Dank dat u 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 en Eejoore



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


