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Bulungi 2015  
 

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.  

 

 

Arise and Shine Uganda 
AASU is een Oegandese NGO die werkzaam is in Kamuli 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 waar we mee (kunnen) samenwerken. 

 

Het Nursery & Care Home in Jinja heeft als hoofdbeheerder Arise And Shine Uganda (AASU), de 

partnerorganisatie van Bulungi. 

In Jinja wonen bij AASU kinderen die – tijdelijk – niet bij hun ouders en/of familie kunnen wonen. Ze 

komen vaak ondervoed binnen en tijdens het verblijf bij AASU van de kinderen krijgen 

ouders/familieleden de gelegenheid mee te doen aan ‘income generating projects’, zodat ze een 

(betere) financiële basis kunnen opbouwen om hun kinderen te 

kunnen voeden en naar school te laten gaan.  

Het is altijd de intentie van AASU om de kinderen uiteindelijk 

weer terug te laten gaan naar hun familie en/of community.  

In december 2014 moest AASU het grote huis dat ze huurde 

verlaten en zijn de kinderen ondergebracht in een veel kleiner 

huis.  

Tijdens het bezoek in juli blijkt dat het huis niet (helemaal) 

voldoet aan de eisen van Bulungi. De ruimte om het huis heen is 

niet geschikt gemaakt voor spelende kinderen. De ondergrond 

bestaat uit aarde en steentjes, geen fijne ondergrond om op te 

spelen en al helemaal niet voor de Bulungikinderen die bijna 

allemaal niet kunnen lopen.  

Daarnaast laat de hygiëne hier en daar ook te wensen over, vooral omdat er niet voldoende 

middelen zijn bij AASU om de staf volledig op peil te houden.  

 

Bulungigroep 

In juli 2015 bestaat de Bulungigroep uit tien kinderen met een (verstandelijke) beperking. In Kibuye 

Village woont nog steeds Federes, zij heeft een lichamelijke beperking en gaat daar naar school. 

Tot onze verbazing blijkt Stella, een meisje dat al ruim vier jaar deel uitmaakte van de Bulungigroep 

bij een echtpaar in Jinja te wonen. De directeur van AASU verzekert ons dat ze het daar prima heeft. 

Dat geloven we graag, maar toch hadden we liever gehad dat we betrokken waren bij deze overstap.  
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Annet 

Annet, de vrouw die al vanaf 2011 voor de Bulungikinderen zorgt, is nog 

steeds onze vaste begeleidster van de kinderen. Het is goed te zien dat ze 

zich steeds meer ontwikkeld heeft en precies weet wat de kinderen nodig 

hebben. We weten dat ze met heel veel passie en toewijding voor ‘onze’ 

kinderen zorgt en horen dat ook van de vrijwilligers die er zijn. 

Ze heeft zelf inmiddels twee kinderen en kan voor hen – door het salaris 

dat ze bij Bulungi verdient – over een paar jaar prima het schoolgeld 

betalen. 
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Lucy 

Terwijl we op bezoek zijn in Jinja, wordt er een nieuw meisje gebracht: Lucy. 

Ze oogt niet veel ouder dan een jaar, maar blijkt een dag later wel te kunnen 

lopen.  

Haar moeder is overleden en haar oude vader kan niet voor haar zorgen. Het 

meisje huilt hartverscheurend en is alleen stil te krijgen als ze gedragen 

wordt. In de dagen er na wordt het wel wat beter, maar ze blijft in eerste 

instantie heel verdrietig. 

 

 

Federes 

Federes, het meisje dat in Kibuye Village op school zit, bereikt zo 

langzamerhand de leeftijd dat ze naar de middelbare school zou moeten gaan.  

We zoeken dan ook een goede school voor haar, waarschijnlijk ook in Kampala. In de vakanties kan 

ze dan mogelijk in ons nieuwe Bulungihuis verblijven. Haar familie lijkt het prima te vinden dat ze 

Kibuye Village gaat verlaten, maar onze ervaringen met de familie zijn niet heel positief, we hopen 

dan ook dat ze blijven meewerken.  

 

Huis in Kampala 

In Kampala buiten we ons over het nieuw te huren huis en we bekijken een aantal opties.  

Inmiddels (september 2015) lijkt het erop dat we in Kampala een huis gevonden hebben dat aan 

onze wensen en eisen voldoet. Het is nog bewoond, en naar goed Oegandees gebruik hebben de 

huidige bewoners drie maanden de tijd om het huis te verlaten. Dat betekent dat het waarschijnlijk 

in december klaar is om opgeknapt te worden. 

We hopen dan in januari 2016 te kunnen verhuizen. De kinderen kunnen daar blijven wonen, ook als 

ze volwassen zijn. 
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Vrijwilligers  
Met enige grote regelmaat komen vrijwilligers meedraaien op het project. De meeste komen via 

Travel4Change, een organisatie waaraan Renate meewerkt. Zij coacht en begeleidt de vrijwilligers als 

ze in Oeganda zijn. 

Er zijn ook vrijwilligers die zich rechtstreeks bij Bulungi melden.   

Soms zijn de vrijwilligers heel jong en is het hun eerste ervaring met vrijwilligerswerk. Er is altijd wel 

iets voor ze te doen, maar lang niet altijd kunnen ze zelfstandig aan het werk. Toch vinden we het 

belangrijk dat ze wel de kans krijgen om te komen: jong geleerd is immers oud gedaan. We hopen 

dat ze zien hoe belangrijk vrijwilligerswerk is, en dat ze zich vaker willen inzetten. 

Gelukkig zijn er ook oudere, meer ervaren vrijwilligers. Zij zijn heel belangrijk voor  Bulungi en AASU. 

Uitgangspunt is wel altijd dat de vaste aunties, de vaste waarden zijn op de groep. Vrijwilligers doen 

aanvullend werk, verzorgen extraatjes die niet noodzakelijk, maar wel heel fijn zijn! 

 

Werkbezoek 
In juli brengt een deel van het bestuur een bezoek aan Bulungi. 

 

Fondsen 
Fondsen werven is een doorlopende activiteit. Het blijft lastig om donateurs te vinden die zich 

structureel aan Bulungi willen verbinden, hoewel we gelukkig kunnen rekenen op een vaste groep. 

In 2015 hebben we ons mogen verheugen in een paar heel mooie giften die extra armslag geven. Het 

overgrote deel van het geld hebben we ‘gespaard’ om het in te kunnen zetten als we naar het 

nieuwe huis gaan in Kampala. 

Drie giften springen eruit:  

 Van drie dames, Dinie van Olst, Giny van der Haar en Rosemarie Smits hebben we een 

cheque gekregen van € 3975. Een jaar lang hebben ze handgemaakte kaarten, 

cadeauartikelen en tweedehands spullen verkocht voor het goede doel.  
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 SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) is een organisatie waarin Drenthe, Fryslân 

en Groningen samen werken om de noordelijke economie te versterken. Het SNN faciliteert 

partijen in Noord-Nederland om hun ambities gericht op innovatieve, duurzame en inclusieve 

groei van Noord-Nederland, te realiseren. De 70 medewerkers hielden een veilig voor het 

goede doel. Op 8 juni mochten we – in Groningen – een cheque van € 2180 ophalen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ook in juni krijgen we van de Wereldwinkel Bathmen € 500. De winkel in Bathmen steunt – 

met een deel van de opbrengst - organisaties uit Bathmen en omgeving die actief zijn in 

ontwikkelingslanden. Bulungi was dit jaar een van de gelukkigen. 

 

 

 

 

 


