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Stichting Bulungi 
2016 

 

Bulungi betekent: ‘Het gaat goed met mij.’ Een mooie naam voor een stichting.  

Als je in het Luganda of het Lusogo (de twee talen die in de buurt van Jinja en Kampala, 

Oeganda worden gesproken) vraagt ‘Oli otya?’ (Hoe gaat het met je?) krijg je steevast als 

antwoord: ‘Bulungi’ (Het gaat goed met mij). 

 

Kleinschalig 
Bulungi is opgericht in 2011. Tot april 2016  vond de ondersteuning van kinderen met een beperking 

vooral plaats in Jinja. Daar hebben de kinderen ook gewoond. Inmiddels ligt de focus ligt op het huis 

in Kampala dat in juni 2016 officieel is geopend. Daar verblijft een groep kinderen met ernstige, 

meervoudige beperkingen. Ze vinden er een fijne plek om te wonen, krijgen gezond eten, de juiste 

gezondheidszorg als dat nodig is en vooral: liefde en aandacht. 

Als het nodig is, kunnen we ook kinderen in andere situaties ondersteunen. Kleinschalig, zonder 

tussenkomst van overheid of grote organisaties, maar wel met hulp van de Oegandezen zelf. 

Natuurlijk helpen we ook volwassenen met een beperking als dat zo uitkomt, maar de focus ligt op 

kinderen.  
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Merette 
Deze vrolijke jongedame is Merette: inspiratiebron voor Bulungi. Ze heeft 

het Syndroom van Down. 

Merette is opgegroeid als middelste zus tussen Renate en Roosmarijn. Ze 

functioneert cognitief op de leeftijd van een vijfjarige, maar heeft inmiddels 

wel ruim 30 jaar levenservaring. Een soms buitengewoon wonderlijke 

combinatie. Ze woont in haar 'eigen huis' met 24-uursbegeleiding, werkt in 

een atelier/winkel waar ze prachtige schilderijen, keramiek en schalen van 

papier maché maakt. Ze sport, gaat regelmatig naar concerten en musicals, 

doet mee aan de Special Olympics en heeft al het nodige van de wereld 

gezien. Lekker met de caravan in Europa op stap, de toerist uithangen in 

Parijs (wel veel lopen) en met het vliegtuig naar Tunesië en Turkije. 

Ze was met de hele familie in Indonesië (het land van haar opa) en inmiddels 

al diverse keren  in Oeganda om te zien wat grote zus Renate daar toch 

allemaal aan het doen is. Kortom: een vrouw van de wereld! 

 

Kijken naar wat ze kan 

Wij hebben geleerd om niet te kijken naar wat Merette allemaal niet kan (hoewel we daar soms 

simpelweg wel rekening mee moeten houden), maar naar wat ze wel kan! Ze heeft zó veel geleerd: 

met kleine stapjes, met heel veel geduld en vooral met heel veel liefde. Mensen om haar heen die 

haar laten merken dat ze zijn mag wie ze is. Dat ze – ondanks haar verstandelijke beperking – niet 

minder is dan andere mensen. 

 

Een beperking in Oeganda 

In Oeganda hebben kinderen met een (verstandelijke) beperking eigenlijk geen schijn van kans om 

zich te kunnen ontwikkelen. Oeganda is arm, mensen hebben moeite om het hoofd boven water te 

houden. Kinderen met een beperking zijn eng, of misschien wel een straf van god. Of gewoon 

behekst. De ouders hebben vaak nog (veel) meer kinderen. Geen wonder dat kinderen met een 

beperking letterlijk 'ondergeschoven' kinderen zijn. 

 

Wij hebben met Merette gezien hoe anders het kan. 

Daarom wil Bulungi in Oeganda het verschil maken voor Fahad, Federes, Emma en Yosephina. En 

voor nog veel meer kinderen Door ze een veilig, warm, liefdevol thuis te bieden. 

Door ze kansen te bieden om zich te ontwikkelen, hoe klein de stapjes soms ook zijn. Door ze de 

juiste medische zorg te geven. En vooral door ze te laten weten dat ze goed zijn zoals ze zijn: dat 

maakt namelijk geen verschil! 
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Help Bulungi helpen 
Het zorgen voor de kinderen kost natuurlijk geld. Kosten voor huisvesting, voeding, zorg, kleding, 

maar vooral ook voor de mensen die daadwerkelijk de zorg dragen voor de kinderen.  

Dat kost per maand een flink bedrag. Daarvoor is Bulungi volledig afhankelijk van giften. 

 

In Nederland is de stichting gevestigd en van daaruit werven we fondsen, organiseren acties 

genereren publiciteit.  

Alle gezinsleden van Merette doen mee, maar het bestuur is een mix van familie en ‘buitenstaanders’ 

om zo verzekerd te zijn van een kritische blik van buiten de familie. 

Renate – die al vanaf 2010 in Oeganda woont – coördineert in Kampala alle werkzaamheden voor 

Bulungi, onbezoldigd en naast haar betaalde baan in de toeristensector. 

Bulungi is een ANBI.  

 

De afgelopen jaren zijn we er in geslaagd om via acties van onszelf en van derden mooie bedragen 

binnen te krijgen voor speciale projecten: de inrichting van het nieuwe huis, een veilige kookoven, 

een buitenruimte bij het huis, een schommel (die moet nog worden gemaakt), een speciaal 

gemaakte rolstoel voor een van de kinderen, een wasmachine enz… Mensen geven graag voor een 

‘project’ waar een begin en een eind aan zit. Dat geld is geoormerkt en mag dan niet aan structurele 

zorg worden besteed. 

 

Maar… we hebben simpelweg ook geld nodig voor personeelskosten, huur van het huis, voeding, 

medische kosten, kleding enz. Dat blijkt in de huidige tijd een stuk lastiger voor elkaar te krijgen, het 

is moeilijk om mensen structureel aan een ‘goed doel’ te verbinden. We hebben een kleine groep 

vaste donateurs, maar daar zit altijd wel verloop in. Daarom zijn we ook op zoek naar de 

mogelijkheid om acties te voeren en fondsen te werven voor eenmalige donaties die we wel aan de 

structurele kosten mogen besteden.  

Per maand bedragen de kosten gemiddeld ongeveer € 1200. 

 

Nieuw huis voor Bulungi 
Tot april 2016 hebben we met ‘onze’ kinderen ingewoond bij het Babieshome van Arise and Shine 

Uganda in Jinja. Daar woonden de Bulungikids samen met kinderen zonder beperking van 0 tot 5 

jaar. Dat ging heel goed, want het is gezellig en de kinderen genoten van elkaars nabijheid.  

Maar een aantal van onze kinderen wordt te groot. Ze maken de kleintjes soms bang en het is voor 

een paar van de kinderen ook gewoon te druk.  

De eerste plannen voor een ander huis stammen al uit 2014 en zijn in 2015 verder uitgewerkt.  

Een huis in Kampala, waar een aantal van onze kinderen - waarvan we zeker weten dat ze nooit meer 

naar hun eigen familie teruggaan - kan wonen, bleek uiteindelijk de beste optie. Kampala is goed 

bereikbaar, er is – naar Oegandese begrippen - redelijk goede gezondheidszorg voorhanden én de 

mogelijkheden om samen te werken met andere organisaties is groter dan in Jinja. In de zomer van 

2015 werden de plannen concreter en zijn we op zoek gegaan naar een huis. Dat hebben we ook  

  



 

 
 

 
 

Stichting Bulungi | Leonard Springerlaan 274 | 7425 HA Deventer | 06 22 07 98 08 | stichting@bulungi.nl 

 www.bulungi.nl |ABNAMRO IBAN: NL02ABNA | Rek.nr. 0480992290 | KvK: 52055671 

gevonden, maar er was nog een probleem: het werd bewoond door een familie die geen huur 

betaalde, maar er ook niet uit wilde. Een vreemde kronkel in de Oegandese wet geeft dergelijke 

huurders maanden de tijd om het huis te verlaten en daar hebben ze goed gebruik van gemaakt.  

In januari 2016 kwam het huis dan toch leeg. Flink uitgewoond, dus er moest behoorlijk wat 

opknapwerk aan worden verricht.  

 

 
Dat was in februari klaar en daarna zijn we spullen gaan kopen om het huis in te richten: bedden, 

kasten, banken, keukenspullen enz. In april zijn zes kinderen van Jinja naar Kampala verhuisd. Een 

paar maanden later is er nog een meisje bijgekomen.  

Er is nog een meisje in Jinja, Zij mist haar vriendjes en vriendinnetjes, maar een van de ouders is in 

beeld en wil niet dat ze naar Kampala verhuist. We blijven dat monitoren. 

 

Bezoek in mei/juni 2016 
In mei bezoeken we vanuit Nederland het nieuwe huis. Het is een aangename verrassing: het is er 

schoon en netjes. De kinderen voelen zich er thuis en zien er fris en goed uit. 

In Nederland hebben we nog een geslaagde actie gevoerd voor een wasmachine. Die is inmiddels 

gekocht, maar er is nog wel het een en ander nodig, vooral in de keuken en om het huis wat 

gezelliger te maken.  

 



 

 
 

 
 

Stichting Bulungi | Leonard Springerlaan 274 | 7425 HA Deventer | 06 22 07 98 08 | stichting@bulungi.nl 

 www.bulungi.nl |ABNAMRO IBAN: NL02ABNA | Rek.nr. 0480992290 | KvK: 52055671 

We doen inkopen, en gaan vervolgens in het huis aan de slag om schilderijen en wat andere 

spulletjes op te hangen. 

 

Merette’s House 

Op 4 juni openen we het huis op feestelijke wijze: met taart en limonade. En – tot grote verrassing 

van Merette, de inspiratiebron voor Bulungi – krijgt het huis haar naam! 
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Bulungi kookt duurzaam dankzij Van Zelst 
Sinds een aantal maanden wordt er in Merette’s House duurzaam gekookt. Er staat een efficiënte 

‘Cookstove’ die met veel minder houtskool een stuk goedkoper is in gebruik dan de ‘ouderwetse’ 

kookvuurtjes. Bijkomend voordeel is dat bij het koken op deze oven veel minder schadelijke stoffen 

vrijkomen, waardoor de kans op COPD en longkanker flink is verminderd. 

De ‘Cookstove’ is er gekomen dankzij  Van Zelst Automaten, Totaalleverancier voor werk en horeca, 

die – samen met de Climate Neutal Group – zijn CO2-uitstoot compenseert door te investeren in (de 

productie van) deze milieuvriendelijk ovens in Oeganda. 

 

Van Zelst heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog in het vaandel staan. Daar 

hoort het compenseren van CO2-uitstoot bij. Van Zelst doet dat via de Climate Neutral Group, die 

bedrijven helpt hun CO2-uitstoot te compenseren met verschillende projecten in diverse 

(ontwikkelings)landen. Het project waar Van Zelst in investeert is het Uganda Efficiënt Cookstove 

Project. Op uitnodiging van de Climate Neutral Groep gaan vier medewerkers van Van Zelst op 

werkbezoek in Oeganda om daar met eigen ogen het project te bekijken. Maar dat is niet het enige 

wat ze doen… 

 

Op bezoek bij Bulungi 

Op de tweede dag van hun bezoek aan Oeganda gaan de medewerkers van Van Zelst op bezoek bij 

Bulungi. Met maar liefst vier koffers vol kleren, beddengoed, speelgoed en handdoeken komen ze 

aan bij Merette’s House.   

 

Donatie 

Voor de Oegandareis is er bij Van Zelst geld ingezameld met de Van Zelst Oeganda Actie. Bulungi 

mocht een cheque van maar liefst € 1400 in ontvangst nemen! Van dat geld moest in elk geval een 

Cookstove gekocht worden (en die stond al heel lang op het verlanglijstje!) en de rest mocht naar 

eigen inzicht worden besteed. 

Ook kreeg Bulungi een waterfiltersysteem. Water hoeft dan niet meer gekookt te worden voor het 

drinkbaar is (dat scheelt dus ook weer houtskool). 
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Buitenkeuken 

De Cookstove is snel gekocht en in gebruik genomen. En staat inmiddels in de nieuwgebouwde 

buitenkeuken, die zo goed als af is. Wat een luxe dat er nu veilig en duurzaam gekookt kan worden! 

 

Samenwerken 
We werken samen met Katalemwa, een speciale kliniek, waar we op dit moment plannen in 

voorbereiding hebben om een goede rolstoel voor Fahad te laten maken (en oefeningen met hem te 

doen om hem te kunnen laten zitten) en kijken naar stoelen voor een paar andere kinderen. 
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Etty goes to school fund 
In februari bezoeken leerlingen van het Etty Hillesum Lyceum (locatie Het Vlier) Oeganda. Zij gaan 

ook bij Bulungi op bezoek. 

Ze zijn al meer dan een jaar aan het geld inzamelen voor diverse projecten in Oeganda. Bulungi krijgt 

geld om een grote vogelnestschommel te laten maken. 

 

Buitenruimte 
Op dit moment wordt er gewerkt aan een overdekte buitenruimte voor de kinderen en het team. De 

meeste Oegandezen leven vooral buiten, maar onze kinderen zijn niet mobiel en moeten buiten een 

goede, veilige plek in de schaduw hebben. Dankzij een projectsubsidie van de gemeente Deventer 

kunnen we die nu bouwen. 

 

Fysiotherapie 
Hoog op het verlanglijstje staat nog een fysiotherapeut die zich aan Bulungi wil verbinden. In Jinja 

hebben we gezien hoeveel baat de kinderen daarbij hebben. Helaas ontbreken ons daarvoor op dit 

moment de financiële middelen. 

 

Burgemeester op bezoek 
Gewoon omdat het leuk is om te vermelden: in november is burgemeester Andries Heidema op 

bezoek geweest. Deventer en Bukomansindi, een district Oeganda hebben nauwe banden. In 

november was de burgemeester er op werkbezoek en is hij ook even in het Bulunghuis geweest.  
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