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Activiteiten Bulungi 2012 en 2013 
 

Bulungi richt zich op kinderen met een (verstandelijke) beperking in het oosten van Oeganda. 

Dit doen wij samen met onze Oegandese partnerorganisatie Arise and Shine Uganda. 

Bulungi ondersteunt een aantal projecten en een groep kinderen binnen Arise and Shine Uganda.  

 

In dit activiteitenschema zetten we voor 2012 en 2013 uiteen voor welke kinderen Bulungi heeft zorg 

gedragen, welke medewerkers hierbij betrokken zijn geweest en welke activiteiten en projecten (met 

de hulp van) Bulungi zijn opgezet en uitgevoerd.  

 

 

Arise and Shine Uganda 
AASU is een Oegandese NGO die werkzaam is in Kamili District en in Jinja. AASU wil de community in 

Kamuli District ontwikkelen door het bieden van opvang, onderwijs en het creëren van projecten 

waarmee de mensen in hun eigen inkomsten kunnen voorzien.  

AASU heeft een aantal projecten: 

 

Children’s Care Home (Jinja town) 

In het CCH (in de volksmond Babieshome genoemd) worden kwetsbare kinderen van 0 tot ongeveer 

5 jaar (tijdelijk) opgevangen. Kinderen waarvan de ouders niet voor ze kunnen zorgen, of waarvan 

(een van) de ouders overleden zijn.  

Doel is altijd om de kinderen uiteindelijk terug te plaatsen bij ouders, andere familie of de communty 

waar ze uit komen. 

In de meeste gevallen lukt dat. Als het echt niet kan worden ze door een paar vrouwen in Kibuye 

Village opgevangen en gaan daar naar school. In een uiterst geval wordt er een adoptiegezin gezocht.  

De Bulungikinderen wonen in het Baby’s Home. 

 

Nursery and Primary School (Kibuye village) 

The AASU Nursery and Primary School in Kibuye village, biedt inmiddels onderwijs aan zo’n 300 

kinderen in de leeftijd van 5 tot 15 jaar.   

 

Community Outreach (Kibuye village) 

Met verschillende ‘incomegenerating’ projecten wil AASU de mensen (vooral de vrouwen) in Kibye 

Village (voor een deel) in hun eigen inkomsten laten voorzien. Met het maken van sieraden (paper 

beads), een naaiproject (tassen) en een champignonkwekerij zijn er op dit moment drie verschillende 

activiteiten. generating projects: tailoring, jewellery-making, and mushroom growing and hope to 

expand these in the future. 
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Community Education (Kibuye village) 

Een voorlichtingsprogramma over allerlei onderwerpen zoals: HIV/AIDS, Family Planning, voeding, 

gezondheid, het hebben van kinderen met een beperking, hygiëne enz.  

 

Bulungi is ook in Kibuye Village actief door o.a. het geven van voorlichting over kinderen met een 

beperking, het ondersteunen van een aantal kinderen van een moeder met ernstige beperkingen 

door het betalen van schoolgeld en het ondersteunen van Federes, een meisje met een lichamelijke 

beperking. 

 

Bulungikinderen in 2012 en 2013 
 

In 2012 en 2013 zijn verschillende kinderen met een beperking door Bulungi opgevangen; dit is zowel 

in het babieshome als in ‘de village’, oftewel het Oegandese platteland. 

Zorg in de village is vaak ondersteunend, gericht op het ondersteunen en het toegang verlenen tot 

onderwijs.  

De Bulungikinderen in het babieshome worden volledig verzorgd door Bulungi. Kinderen die in het 

babieshome komen wonen zijn in het begin bijna altijd in erg slechte conditie. De eerste tijd in het 

babieshuis is dus vooral erop gericht om een kindje er qua gezondheid weer bovenop te krijgen en te 

laten wennen aan de nieuwe omgeving. Dit kan een behoorlijke periode in beslag nemen. Daarna kan 

er pas naar andere doelen worden gekeken.  

 

Fahad 

Naam: Ssentenvu Fahad 

Geboortejaar: 2006 

Bij Bulungi sinds: februari 2011 

 

Fahad heeft ernstige meervoudige beperkingen. 

Fahad komt uit een klein dorpje vlakbij Jinja, Bugembe. Fahad’s moeder heeft vlak na zijn geboorte 

bij het gezin verlaten. Ze wilde niet accepteren dat ze een gehandicapt zoontje had. Sindsdien was 

Fahad’s vader alleen verantwoordelijk voor het grootbrengen van Fahad.  

Fahad met zijn vader in een klein huis. Overdag werkte Fahad vader en zat Fahad alleen thuis met 

een radio in een kamertje. 

Toen Fahad 6 jaar was heeft zijn vader de zorg opgegeven en Fahad naar zijn familie op het 

platteland gebracht. Daar werd Fahad aan zijn lot over gelaten. Hij kreeg nauwelijks te eten en lag de 

hele dag alleen in een klein hutje. 

Fahad kwam in februari 2011 bij Bulungi en was daarmee het eerste Bulungikindje. Hij was in erg 

slechte conditie. Fahad woog met zijn zes jaar op dat moment nog maar 9 kilo. Zijn spieren waren 

enorm verstijfd en hij zat onder de wonden. In dit jaar begint Fahad’s gezondheid langzaam te 

stijgen. In 2012 zet dit proces voort. In totaal kost het Fahad meer dan een jaar om zijn niet meer 

afhankelijk te zijn van speciaal voedsel wat hem helpt om op gewicht te zijn en genoeg vitaminen 

binnen te hebben. 

Fahad is een erg sociaal mannetje. Deze vaardigheden begint hij in 2012 automatisch te ontwikkelen. 

Ondanks dat Fahad niet mobiel is, geniet hij erg van de aandacht van de staf en vrijwilligers, de  
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spelletjes die worden gespeeld, de liedjes die worden gezongen en van de andere kinderen om hem 

heen. 

In 2013 maakt Fahad verdere vorderingen. Steeds meer vrijwilligers werken met Fahad, waardoor er 

meer spelletjes met hem worden gespeeld en hij veel meer aandacht krijgt. Daarnaast wordt er 

begonnen met fysiotherapie en Fahad gaat wekelijks zwemmen. Dit begint langzaam, maar half 2013 

begint Fahad – door het aannemen van een vaste fysiotherapeut – grotere vorderingen te maken.  

Van een jongetje dat alleen kan liggen en zich amper kan bewegen, heeft hij in 2013 geleerd om zijn 

armen en benen te bewegen, kan zijn hoofd optillen en kan hij zich zelf omrollen en verplaatsen. 

Verder heeft Fahad in 2013 een vaste sponsor gekregen.  

 

Hussein 

Naam: Hussein  

Geboortejaar: 2011 

Wanneer bij Bulungi: juni 2011 

 

Hussein is in juni 2011 bij Bulungi gekomen. Hij was toen amper een half jaar oud. Na onderzoek in 

een ziekenhuis gespecialiseerd in ‘disabilities’, kregen we het nieuws dat Hussein een ernstige 

beperking heeft waar lage levensverwachting bij hoort. Zelfs onder de beste omstandigheden(en die 

zijn helaas niet voorhanden in Oeganda) zou zijn levensverwachting niet boven de vijf jaar liggen.  

Hussein woont tot juni 2012 in het babieshome. Hij krijgt goede zorg, veel liefde en aandacht. Rond 

mei 2012 begint hij sterk achteruit te gaan. Het lijkt erop dat hij niet meer lang te leven heeft en we 

besluiten hem terug te brengen naar zijn familie in de village. We vermoeden dat hij snel zal 

overlijden en denken dat het beter is dat hij dan bij zijn familie is. Bulungi ondersteunt de familie met 

melk en andere voeding.  

Het zijn bij zijn familie doet Hussein goed. Tegen alle verwachting in leeft Hussein nog bijna een half 

jaar. In december 2012 is Hussein overleden.  

 

Josephine 

Naam: Mukyala Josephine 

Geboortejaar: 2008 

Bij Bulungi sinds: november 2011 

 

Josephine is geboren in het Kamuli District. Haar beide ouders zijn overleden aan AIDS en haar tante 

zorgde voor Josephine. Toen Josephine drie jaar was, gaf haar tante aan niet meer voor haar te 

kunnen zorgen en is ze naar het babieshuis gebracht. Josephine is een erg zelfstandig meisje dat niet 

heel veel behoefte heeft aan sociale contacten. Ze speelt graag zelfstandig en praat voornamelijk 

tegen zichzelf. Josephine is dol op eten.  

In 2012 is Josephine niet heel veel vooruitgegaan. Kinderen – en zeker kinderen met een beperking 

en hierdoor veelal een traumatische achtergrond – hebben altijd tijd nodig om aan hun nieuwe 

omgeving te wennen, aan eventuele activiteiten, de staf, voordat hun ontwikkeling begint.  

Ondanks ervoor wordt gezorgd dat Josephine deelneemt aan de activiteiten en er sprake is van 

vooruitgang (zeker met haar motoriek), blijft ze erg op zichzelf en zoekt weinig contact met de 

andere kinderen. Wel is gebleken dat Josephine erg houdt van muziek en daar sterk op reageert. 
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In 2013 is Josephine actief begonnen met fysiotherapie. Josephine kan zich alleen zittend 

verplaatsen, maar er is hard aan gewerkt om haar te leren kopen. Ze heeft geleerd om de stappen te 

maken en de goede houden te maken, maar haar benen blijven nog erg zwak waardoor ze dit nog 

niet zelf kan. Daarnaast kost het haar veel inspanning, waardoor ze per dag niet teveel kan oefenen 

en er ook niet altijd zoveel zin in heeft.  

 

Stella 

Naam: Kobusingye Stella 

Geboortejaar: 2008 

Bij Bulungi sinds: april 2011 

 

Stella komt uit Kamuli District. Beide ouders van Stella leven nog. Toch werd er niet goed voor Stella 

gezorgd. Haar ouders gaven zelf aan dat ze niet zo goed wisten wat ze met hun gehandicapte 

dochtertje aan moesten en dat het lastig was goed voor haar te zorgen. 

Toen Stella bij Bulungi in het babieshome kwam was ze een erg verdrietig meisje. Ze huilde heel erg 

veel en beschadigde zelf de huid in haar gezicht. Vermoedelijk is ze thuis veel alleen gelaten. 

In 2012 is er is Stella erg veranderd. Van een verdrietig meisje raakte ze gewend aan het spelen met 

andere kinderen en de verzorging van staf en vrijwilligers. Ze is gestopt met het beschadigen van 

haar gezicht. Ook raakt ze steeds meer gewend aan geluiden, terwijl ze eerder altijd erg schrok van 

een onverwachts hard geluid.  

Ze doet actief mee aan preschool, kent de gebaren bij verschillende liedjes en heeft leren kruipen.  

In 2013 is Stella actief bezig gegaan met fysiotherapie. Haar beentjes zijn erg zwak, waardoor het 

leren lopen veel tijd kost en erg veel van haar kracht. 

In 2013 is er meer contact gezocht met haar familie. Stella’s vader komt af en toe naar het babieshuis 

om zijn dochter te bezoeken.  

 

Emma 

Naam: Emmanuel Kawuzi  

Geboortejaar: 2009 

Wanneer bij Bulungi: maart 2012 

 

Emma woont sinds maar 2012 in het babieshome. Emma komt uit Kamuli. Emma’s vader is erg oud, 

volgens het dorp is hij tussen de 70 en 90 jaar oud. Zijn moeder is erg jong en heeft een 

psychisch/mentaal probleem, waardoor ze niet goed voor hem en zijn paar maanden jonge zusje kon 

zorgen. Beide kinderen kregen weinig eten en raakte ondervoed. Emma was oud en mobiel genoeg 

om redelijk zelfvoorzienend te zijn, zijn zusje is helaas overleden aan ondervoeding. Emma is door de 

lokale overheid van het dorp naar het babieshuis gebracht.  

In eerste instantie lijkt het in erop dat Emma zich gemakkelijk aanpast aan het leven in het 

babieshome. In tegenstelling tot de andere Bulungikinderen kan hij goed lopen en rennen en trekt 

hierdoor veel op met de andere kinderen. Hij was wat ondervoed toen hij bij het babieshome kwam, 

maar hij komt er snel weer overheen. 

Wel merken we dat Emma nauwelijks emoties toont. Hij laat zichzelf zodra hij geen aandacht krijgt 

hard op de grond vallen, waardoor hij zichzelf zeer doet. Huilen doet hij nooit. 
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In 2013 wordt Emma duidelijk rustiger. Hij krijgt veel zorg en aandacht en voelt zich vertrouwd. Hij 

huilt soms als hij zich niet lekker voelt. Ook slaapt hij nu ’s middags met de andere kinderen, iets 

waar hij eerst de rust niet voor had.  

 

Doreen 

Naam: Kafuko Doreen 

Wanneer bij Bulungi: november 2012 

 

Doreen komt uit het Kamuli district. Doreens moeder zorgde alleen voor haar dochter, de vader van 

Doreen heeft het gezin al lang geleden verlaten. Doreen heeft geen broers of zussen. In november 

2012 wordt Doreens moeder terecht gesteld voor brandstichting en gaat levenslang naar de 

gevangenis.  

Via de lokale overheid van Kamuli komt Doreen bij Bulungi.  

Doreen komt laat in het jaar 2012 bij Bulungi. De twee maanden dat ze in het babieshuis is, is vooral 

wennen voor haar. Ze was normaal gevoed. Ze kwam met erg opgezwollen voetjes, aangezien ze te 

weinig beweegt. Dit verbetert snel. Verder doet Doreen weinig. Ze is gewend om de hele dag op één 

plek te zitten.  

In 2013 wordt veel gewerkt aan de mobiliteit van Doreen en ze gaat snel vooruit. Ze leert kruipen en 

ze leert zelfs staan met support van een looprekje of bijvoorbeeld een tafel. 

Ze wordt socialer. Ze doet mee aan de preschool lessen. Haar contact met de andere kinderen 

verbetert snel, cognitief gezien gaat haar ontwikkeling erg langzaam.  

 

Shakuru 

Naam: Shakuru Kyagaba 

Wanneer bij Bulungi: juni 2012 -juni 2013 

 

Sharkuru’s moeder is op haar 15e zwanger geraakt van Shakuru. Op dat moment zat ze nog op 

school. De eerste anderhalf jaar heeft ze alleen voor Shakuru gezorgd. Uiteindelijk werd de zorg haar 

te zwaar en heeft ze hem naar het babieshuis gebracht.  

Shakuru was zwaar ondervoed toen hij binnen werd gebracht. Hier is hij nooit helemaal bovenop 

gekomen.  

Shakuru is nooit helemaal uit zijn slechte positie gekomen. Hij was wel een heel eind aangesterkt, 

maar soms had hij weer een terugval, zat hij niet goed in zijn vel en at hij minder. Veel fysieke 

vooruitgang was er niet. Wanneer hij zich goed voelde was Skakuru een heel sociaal mannetje dat 

vooral genoot van kriebelen op zijn buik. Dat liet hem schaterlachen. Hij hield erg van knuffelen en 

nog het meest van zwemmen. 

Halverwege 2013 ging hij ineens  heel sterk achteruit. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en na een 

paar dagen overleden. De precieze oorzaak is niet bekend.  

  



 

Activiteitenoverzicht Bulungi 2012-2013 

 

Namwwase 

Naam: Namwwase Nakakongoito  

Geboortejaar: 2012 

Wanneer bij Bulungi: april 2013 

Beperking: Autisme, post trauma, mentaal 

 

Namwwases moeder is verdwenen en haar vader is erg oud waardoor hij niet voor haar kan zorgen. 

Haar overige familie denkt dat Namwwase demonen in zich heeft en wil niet voor haar zorgen. Via de 

lokale overheid komt ze in het babieshuis terecht. Namwwase was erg ondervoed. Daarnaast heeft 

ze veel traumatische problemen. Ze heeft problemen met eten, het zien van bepaalde soorten eten, 

ze heeft zware hechtingproblemen, huilt de hele dag en ze slaat zichzelf.  

De liefde en zorg van staf en vrijwilligers heeft Namwwase goed gegdaan. Ze voelt zich veiliger. Ze 

slaat zichzelf nog steeds, maar in mindere mate. Ze krijgt eten op gezette tijden, wat voor haar erg 

belangrijk is.  

Een van de vrijwilligers heeft met Namwwase gewerkt aan traumatherapie. Hier heeft ze erg veel 

baat bij gehad.  

In fysiotherapie wordt vooral gewerkt met haar voetjes. Ze is gewend niet te bewegen, waardoor 

haar circulatie erg slecht was. Ook wordt met haar geoefend om meer te bewegen, iets wat ze niet 

uit zichzelf doet.  

 

Waisa 

Naam: Kasoni Waiswa 

Geboortejaar: 2007 

Wanneer bij Bulungi: augustus 2013 

 

Waiswa is samen met zijn twee jongere zusjes en broertjes in het babieshuis terecht gekomen. 

Waiswa heeft een verstandelijke beperking. Hij beweegt langzaam, maar kan wel gewoon lopen en 

zijn armen en benen gebruiken.  

De vader van de kinderen heeft hun moeder vermoord. Een witchdoctor had hem verteld dat hij dit 

moest doen om rijk te worden en hij heeft dit advies opgevolgd.  

De opname van de kinderen was voornamelijk gericht op crisisopvang. De familie had tijd nodig om 

met het familiedrama om te gaan en een manier zien te vinden om hier mee om te gaan.  

Voor de kerst – december 2013 – zijn alle vier de kinderen terug gegaan naar hun familie.  

De zus van hun moeder heeft de zorg van de vier kinderen overgenomen.  

Het verblijf van Waiswa in het babieshuis was crisis opvang. Het half jaar in het babieshuis heeft hij 

meegedraaid met de andere Bulungikinderen en zijn hij en zijn broertjes en zusjes zoveel mogelijk bij 

elkaar betrokken gehouden.  

Na de hereniging wordt de familie regelmatig bezocht door een van de social workers.  

 
Sam 

Naam: Mubiru Sam 

Geboortejaar: 2011 

Wanneer bij Bulungi: November 2012 

Beperking: scoliosis  met spinal + celelbral parsy 
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De beide ouders van Sam zijn overleden aan AIDS. Voordat Sam bij Bulungi kwam, woonde hij bij zijn 

grootmoeder.  

Zijn grootmoeder is erg oud en – hoewel ze het erg graag wilde - de zorg voor Sam was te zwaar voor 

haar. Zo is Sam bij Bulungi terecht gekomen. Sam was zwaar ondervoed toen hij bij ons kwam.  

Sam heeft een aantal maanden over gedaan om goed op gewicht te komen en goed te eten. Hij had 

regelmatig epilepsieaanvallen.  

In 2013 maakt Sam een redelijke ontwikkeling door. Hij leert zitten in een speciale stoel, hij zingt 

liedjes en klapt in zijn handen. Samen met de andere kindjes doet hij mee aan de pre school. Zijn 

grootste ontwikkeling in fysiotherapie is dat hij leert om zichzelf om te rollen.  

 

Patrick 

Geboortejaar 2012 

Wanneer bij Bulungi: Juni 2012 

Beperking: Klompvoetjes 

 

Patrick heeft klompvoetjes. Zijn moeder had van Bulungi gehoord en kwam vragen om hulp. Er was 

haar geadviseerd naar een witchdoctor te gaan maar (gelukkig) had ze daar geen geld voor.  

Via Bulungi zijn de voetjes van Patrick in het gips gezet in een goede kliniek in Kampala. De moeder 

ging daar regelmatig heen om de stand van de voetjes te laten aanpassen. Vaak ging een vrijwilliger 

met haar mee. Verder zorgde ze (nadat ze samen een aantal weken hadden verbleven in het 

Babieshome) zelf voor hem. Na een jaar was het traject voltooid en stonden Patricks voetjes in de 

juiste stand. Als het goed is kan hij nu gewoon lopen, maar omdat zijn moeder hem mee heeft 

genomen naar een ander dorp kunnen we dat helaas niet meer volgen/ 

 

Federes 

Geboortejaar 2000? 

Wanneer bij Bulungi: 2012 

Federes had een enorme ontstoken voet toen we haar leerden kennen. Omdat de voet zo stonk, 

mocht ze niet naar school. 

Waarschijnlijk is haar been gebroken toen ze een jaar of zes was (ze zegt zelf dat ze een knak voelde 

tijdens een spelletje en dat het daarna slechter is gegaan met haar been), maar dat is nooit 

behandeld. In 2010 is haar onderbeen geamputeerd in een plaatselijk ziekenhuis. 

Bulungi wilde een prothese voor haar regelen. In een kliniek in Entebbe bleek dat het bot weer aan 

het groeien was (een bekend probleem bij jonge kinderen, die snel groeien en mogelijk verergerd 

doordat de operatie niet in een heel goed ziekenhuis is uitgevoerd). Dat moest eerst opnieuw 

worden geopereerd. Dat zorgde voor veel verlichting, want het groeiende bot was flink pijnlijk.  

Tijdens de revalidatie heeft ze in Jinja gewoond en daar buitengewoon snel Engels geleerd. 

Inmiddels gaat ze in Kibuye Village naar school.  
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Joan, Peninah, Rose and Proscovia 

Geboortejaar 2006 en 2008.  

Wanneer bij Bulungi: 2011 

 

Faith - de moeder van deze vier meisjes - heeft een ernstige lichamelijke beperking. Ze is lange tijd 

geleden in een coma geraakt. Na deze coma zijn haar onderbenen langzaam gaan afsterven.  

Vanwege haar beperking is haar man bij haar weggegaan. In totaal heeft Faith (minimaal) 7 kinderen. 

Zelf kan ze niet voor deze kinderen zorgen. 

Alle vier de meisjes  (twee tweelingen) hebben bij Bulungi in 2012 het babieshome gewoond.  

Eind 2012 zijn Joan en Peninah weer in de village gaan wonen. Ze waren oud genoeg om naar school 

te gaan. In de village wonen ze vlakbij hun moeder, maar nog wel onder de verzorging van Bulungi. 

Ook zorgt Bulungi ervoor dat Joan en Peninah naar school gaan. 

In 2013 gaan ook Rose en Proscovia terug naar de village zodat ze naar school kunnen. 

Alle vier de meiden doen het goed op school. Ze wonen vlakbij hun moeder, in hun eigen community 

en tussen hun eigen familie.  

Ook met Faith gaat het goed. In 2013 gaat ze deelnemen aan verschillende projecten die zijn opgezet 

door Arise and Shine Uganda. Haar zelfvertrouwen en zelfbeeld gaan enorm vooruit en 

langzamerhand verdient ze een eigen inkomen via het ‘beadproject’.  

 

Staf in 2012 
 

Annet Atuhaire 

Functie: care giver 

Annet neemt de dagelijkse leiding en zorg voor de Bulungi kinderen waar.  

 

Jowelia Namudu 

Functie: care giver 

Jowelia ondersteunt Annet bij de dagelijkse zorg 

 

Stella Kabaijuka  

Functie: care giver 

Stella zorgt in de nachtdiensten voor de Bulungi kinderen. 

 

Wanneer één van de vaste care givers vrij is, wordt dit automatisch opgevangen door de andere staf 

van Arise and Shine Uganda 

 

Sarah Duncan 

Functie: vrijwilligers coördinator. 

Sarah coördineert in 2012 de vrijwilligers.  

 

Adam Kisambira 

Functie: social worker 
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Adam is verantwoordelijk voor alle procedures en papieren die van belang zijn voor de kindjes die in 

het babieshuis wonen. Hij houdt documenten en dossiers bij. Daarnaast onderhoudt hij waar 

mogelijk contact met de familie van de kinderen.  

 

 

Staf in 2013 
 

Annet Atuhaire 

Functie: care giver 

Annet neemt de dagelijkse leiding en zorg voor de Bulungi kinderen waar.  

 

Jowelia Namudu (tot juni 2013) 

Functie: care giver 

Jowelia ondersteunt Annet bij de dagelijkse zorg 

 

Stella Kabaijuka  

Functie: care giver 

Stella zorgt in de nachtdiensten voor de Bulungi kinderen. 

 

Wanneer één van de vaste care givers vrij is, wordt dit automatisch opgevangen door de andere staf 

van Arise and Shine Uganda 

 

Edward Opio (vanaf juni 2013) 

Functie: fysiotherapeut & care giver. 

Edward geeft dagelijks fysiotherapie aan de kinderen en organiseert activiteiten. Daarnaast 

ondersteunt hij Annet in de verzorging.  

 

Rachel Johnson 

Functie: vrijwilligerscoördinator. 

Rachel coördineert in 2013 de vrijwilligers.  

 

Adam Kisambira 

Functie: social worker 

Adam is verantwoordelijk voor alle procedures en papieren die van belang zijn voor de kindjes die in 

het babieshuis wonen. Hij houdt documenten en files bij. Daarnaast onderhoudt hij waar mogelijk 

contact met de familie van de kinderen.  

 

De medewerkers staan op de ‘loonlijst’ bij AASU. Bulungi betaalt een evenredig deel van de 

salarissen. Het mes snijdt aan twee kanten: door de mensen een – naar Oegandese begrippen – 

fatsoenlijk salaris te betalen kunnen zij in het onderhoud van hun gezinnen voorzien en hun kinderen 

naar school laten gaan. 
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Vrijwilligers  
 

In 2012 beginnen er vrijwilligers bij het project te komen. De vrijwilligers draaien mee in een 

algemeen programma, waarin veel zorg is voor de Bulungi indjes. 

Gemiddeld werken er 1 á 2 vrijwilligers mee op de groep.  

 

In 2013 breidt het vrijwilligerstraject uit. Op de groep werken vaak dagelijks 2 a 3 vrijwilligers mee. 

De kinderen worden door een grotere groep vrijwilligers een aantal keer per maand meegenomen 

om te zwemmen en er worden veel activiteiten met ze gedaan.  

Naast het organiseren van activiteiten zorgen de vrijwilligers ook voor veel spullen voor de kinderen. 

Er worden speciale attributen gemaakt voor de ontwikkeling van de kinderen, spullen en speciaal 

speelgoed worden meegenomen etc. Daarnaast zijn er ook meerdere gespecialiseerde  vrijwilligers 

die zich bezig houden met het opzetten van iets meer structuur en pre school lessen.  

 

Overig in 2012 en 2013 

 
 Verhuizing babieshuis: in januari 2012 verhuist het babieshome naar een groter huis op een 

prachtig compound waar de kinderen kunnen spelen. 

 Donatie muziekinstrumenten: in juli 2012 is er een donatie van een grote set lokale 

muziekinstrumenten. Dit wordt gevierd met een feest in het babieshome met lokale muzikanten, 

cake en limonade. 

 Partnerschap met Matoke Tours: sinds 2012 komen er regelmatig groeps- en privé reizen van 

reisorganisatie Matoke Tours langs bij het babieshome.  

 Donatie hockeykleding: in 2012 is er een grote hoeveelheid sportkleding gedoneerd via Bulungi 

aan de kinderen in de village. Dit is gevierd met het organiseren – door Bulungi – van een groot 

sporttoernooi tussen de verschillende scholen. 

 Donatie T-shirts: in 2013 is er door een basisschool een grote hoeveelheden T-shirts gedoneerd. 

 T-shirt actie: in 2013 heeft Bulungi een T-shirt actie georganiseerd. Vele mensen hebben een T-

shirt gesponsord, waardoor alle kinderen in het babieshome nu een kleurig Bulungi T-shirt 

hebben. 

 

 

 


