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Stichting Bulungi 
2017 

 

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.   

    

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!  
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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!  

    

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 van 2010 tot 2017 in Oeganda woonde – coördineerde de eerste helft van 2017 in 

Kampala alle werkzaamheden voor Bulungi, onbezoldigd en naast haar betaalde baan in de 

toeristensector. In juni 2017 is Renate teruggekeerd naar Nederland. Een projectmanager 

coördineert de werkzaamheden in Kampala. 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, 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.  
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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.  

 

2017 in Kampala 
Voor de Bulungikinderen en het team was 2017 een rustig jaar. De kinderen gedijden goed op de 

zorgen van het team. Dat hebben we goed kunnen zien tijdens ons bezoek in mei/juni. 

Een overzicht van activiteiten om fondsen te werven én een aantal zaken die belangrijk zijn geweest 

voor Bulungi vindt u hierna. 
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Leerlingen Rainbow International School Uganda bakken voor Bulungi 
 

In november en december zijn vier groepen leerlingen (van ongeveer 8-10 jaar oud) van de 

Rainbow International School Uganda op bezoek geweest bij Bulungi. Ze kregen een rondleiding, 

maakten kennis met de kinderen, en hebben met ze gespeeld en voor ze gezongen. Met de mooie 

tekeningen die ze hebben gemaakt kunnen de muren weer een stukje vrolijker worden gemaakt! 

 

In de klassen is verteld over Bulungi en uitgelegd dat kinderen met een verstandelijke (of 

meervoudige) beperking een heel ander leven hebben dan de leerlingen van de school en dat ze heel 

veel zorg nodig hebben. Maar ook dat ze vaak heel vrolijk zijn en genieten van het leven als ze een 

fijne woonplek hebben en goede verzorging krijgen.  

 

Op bezoek 

Vervolgens zijn de klassen op bezoek geweest in het huis van Bulungi. Voor veel leerlingen is het een 

eerste kennismaking met kinderen met een beperking. Ze vinden het leuk om te zien hoe de 

Bulungikinderen genieten van de aanwezigheid van het bezoek en hoe vrolijk ze worden als de 

leerlingen liedjes voor ze zingen. 

 

Bake sale 

Leerlingen en ouders hebben vervolgens een ‘bake sale’ gehouden: ze hebben koekjes gebakken en 

verkocht. Op 6 januari heeft Bulungi op de school een cheque ontvangen voor UGX 400.000 (ruim 

€ 100). Geweldig om te zien dat er ook in Oeganda belangstelling is voor Bulungi! 
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Statiegeldactie Jumbo Hans Kok Colmschate 
 

Eind december valt ons oog op een berichtje op de Facebookpagina van Jumbo Hans Kok 

Colmschate. Ze zoeken vier goede doelen voor de statiegeldactie van 2017. Die vier doelen komen 

het hele jaar bij de flessenautomaat te hangen. Hoe meer mensen een goed doel noemen in het 

bericht, hoe groter de kans dat je erbij hoort. 

Het lukt om - via heel veel berichtjes op de Socials – voldoende stemmen te behalen en een van de 

goede doelen te zijn. Het levert uiteindelijk een mooi bedrag (ruim € 300) op! 
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Voorzitter Bulungi genomineerd voor diversiteitsprijs ‘Het Verschil’ 
 

Bulungi-voorzitter Monica Sluiseman is genomineerd voor de diversiteitsprijs ‘Het Verschil’. Voor 

het werk voor Bulungi, Deventer Wereldstad én de Deventer Sportploeg. 

 

De anti-discriminatieprijs Het Verschil is een initiatief van de werkgroep Discriminatie Deventer 

waarin zitting hebben: Buurtbemiddeling, gemeente Deventer, Cliëntenraad, meldpunt Discriminatie, 

Aventus, Vluchtelingenwerk, Etty Hillesum Centrum, COC, politie en vakbonden.  

De inspiratie voor de prijs werd geleverd door een dappere groep studenten van de tropische 

landbouwschool die in 1942, uit solidariteit met joodse inwoners, demonstratief een Jodenster 

gingen dragen. Voor deze actie werden ze opgepakt en drie weken vastgehouden in kamp 

Amersfoort. Zij maakten met deze actie het verschil in een angstige tijd.  

 

Deventer Sportploeg is de winnaar 

De Deventer Sportploeg zorgt ervoor dat mensen met een beperking ‘gewoon’ kunnen sporten bij 

reguliere verenigingen en niet worden buitengesloten op grond van hun beperking. Daarmee maakt 

de Deventer Sportploeg zich sterk tegen discriminatie. Dat is voor de jury van ‘Het Verschil van 

Deventer’ om dit jaar de diversiteitsprijs - die als hoofdthema ‘Sport en bewegen’ heeft - toe te 

kennen aan de Deventer Sportploeg. 

Wethouder (en jurylid) Liesbeth Grijsen maakt dat bekend en reikt de prijs uit. Aan voorzitter Kees 

van Hoof en – in dit geval – bestuurslid Monica Sluiseman. ‘De Deventer Sportploeg zet zich, met 

heel veel vrijwilligers en Deventer Sportverenigingen, al jaren in om sporters met een beperking mee 

te laten doen in reguliere verenigingen. Dat maakt de Deventer Sportploeg de terechte winnaar.’ 

‘Ik heb de Deventer Sportploeg zelf genomineerd’, lacht Monica. ‘En zo dus waarschijnlijk mijn eigen 

grootste concurrent gecreëerd. Wie weet had ík wel gewonnen als ik dat niet had gedaan! Maar ik 

ben heel blij met deze prijs voor de Deventer Sportploeg. Het is zó leuk om te zien hoe blij onze 

sporters worden als ze lekker aan het sporten zijn bij de verenigingen en hoe trots ze zijn als ze 

meedoen aan wedstrijden.’ 
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Wind in de rug voor Bulungi 
 

Op vrijdag 31 maart 2017 ontvangt Bulungi een cheque van € 4000. De cheque is verbonden aan de 

Johan Windprijs.  Merette krijgt dit prachtig bedrag uit handen van Johan Wind, de naamgever van 

de prijs. 

 

Soms waait de wind uit heel onverwachte hoek. En dat kan leiden tot verrassende gebeurtenissen. 

In december 2016 staat in de Sallandse editie van de Stentor een artikel over een leerlinge van Het 

Vlier, de bovenbouwlocatie HAVO/VWO van het Etty Hillesum Lyceum in Deventer. De 16-jarige Soy 

vertelt over de aanstaande reis naar Oeganda met 17 andere leerlingen van haar school en een actie 

die ze in haar woonplaats Olst op touw heeft gezet om geld in te zamelen. En passant noemt ze in 

haar verhaal de naam van Renate Sluiseman, oud-leerling van het Etty Hillesum en oprichtster van 

Stichting Bulungi. 

 

Vergaderen 

Johan en Wind en voorzitter Monica Sluiseman zitten die avond samen in een vergadering van een 

verwantenraad. Ze kennen elkaar al jaren. ‘Stond jouw dochter vanmorgen in de krant?’ vraagt 

Johan. Het blijkt de Sallandse editie te zijn en in Deventer is dat dus totaal gemist. Johan wil graag 

meer weten van de stichting. Aan dat verzoek kan snel worden voldaan, een paar dagen later zit er 

een informatiebrief over Bulungi in zijn mail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Windprijs 

Johan is tot 2004 directeur van De Horizon, een school voor speciaal basisonderwijs in Raalte. Als hij 

met pensioen gaat krijgt hij als afscheidscadeau een Afrikaans beeld dat drie personen uitbeeldt met 

een holle rug. De drie mensen hebben de wind in de rug. Maar dat is niet alles: hij mag elk jaar een 

bedrag uitreiken aan ‘personen, organisaties, projecten, initiatieven, die zich inzetten voor de 

ontwikkeling, onderwijs of zorg voor kinderen in kwetsbare of achterstandssituaties en waarbij 

verwacht mag worden dat van de prijs een stimulerende en/of waarderende werking zal uitgaan’. 
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Hij doet dat niet alleen, maar met een klein comité: Herman Hunneman, Gerard van Oijen en Louis 

Peeters beslissen samen met hem waar het geld naar toe gaat. 

‘Monica en ik kennen elkaar al jaren, en ik wist wel dat er iets was met Oeganda’, vertelt Johan. 

‘Maar dat het een stichting is, die zo aansluit bij mijn Johan Windprijs wist ik niet. Dat stuk in de krant 

zette me op het spoor van Bulungi, omdat ik de naam herkende.’ 

 

Wind in de rug 

Bulungi krijgt een bedrag van maar liefst € 4000! Een geweldige bedrag waarmee we in Kampala 

weer veel kunnen doen voor onze kinderen. Hoe je via een school, een leerling met het hart op de 

juiste plaats, een oud-leerling, een jarenlang gedeelde klus in een verwantenraad én een stukje in de 

krant zo maar ineens de wind even heel erg in de rug krijgt! 
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Vul de voorraadkast van Bulungi 
 

Merette gaat in mei met haar ouders op (werk)bezoek in Oeganda. Daar hoort natuurlijk een actie 

bij.  

 

Via PifWorld zetten we een actie op  touw om de voorraadkast te vullen. Met luiers, houdbare 

levensmiddelen, wasmiddel, zeep, shampoo enz. enz.  

Het doel was om € 500 te verzamelen, het werd een bedrag van € 570. Merette heeft het shoppen in 

Kampala graag voor haar rekening genomen en de voorraadkast is heel goed gevuld! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een jaar lang sparen voor het goede doel 
 

De familie Tonnaer, ergens uit het midden van het land, heeft een mooie traditie. Kinderen en 

kleinkinderen sparen een jaar lang voor een – nader te bepalen – goed doel. Het geld gaat in 

spaarvarkentjes die bij alle gezinnen staan.  Op de verjaardag van de Pater Familias worden de 

spaarpotten geleegd, het geld geteld en het goede doel bepaald. 

Dit jaar viel Bulungi deze eer ten deel! 

 

Via via heeft een van de familieleden gehoord van Bulungi en volgt ons via Facebook en de website. 

Zij heeft Bulungi voorgedragen als goed doel van het jaar en daar was de familie het mee eens. 

De opbrengst van maar liefst € 240 staat inmiddels op de rekening! Lieve familie Tonnaer, natuurlijk 

ook namens onze Bulungkids, dankjulliewel! 
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Deventer partners zetten samenwerking met Oeganda voort   
 

Diverse Deventer partijen uit het onderwijs, bedrijfsleven, overheid, sport en maatschappelijke 

organisaties gaan in 2017-2021 weer samenwerken in Oeganda. Samen zetten zij zich in voor 

betere leefomstandigheden en professioneler openbaar bestuur in Oeganda. Ze markeerden dit op 

28 juni in het stadhuis met het ondertekenen van een intentieovereenkomst en het oprichten van 

het Platform Deventer–Oeganda. Bulungi is een van de partners in het platform.  

 

De samenwerking tussen de Deventer partners en Oeganda richt zich op vier hoofddoelen: 

bevorderen van de voedselzekerheid, vergroten werkgelegenheid, beter onderwijs en 

professionalisering van het lokaal bestuur. Daarnaast stimuleert de gemeente Deventer de 

samenwerking tussen de Oegandese overheid en de maatschappelijke organisaties daar.   

 

Voortbouwen op Connect2Uganda    

Al jaren is een groep maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties, onderwijsinstellingen en bedrijven 

uit Deventer actief in Oeganda. Vanaf 2012 onder de naam Connect2Uganda. En vooral gericht op 

het district Bukomansimbi. Naast dit collectief zijn er in Deventer nog tal van andere groepen 

maatschappelijk actief in dit Afrikaanse land. Het platform brengt nu alle partijen in Deventer met 

een Oegandese link bij elkaar. Om expertise te delen en krachten te bundelen.  

 

Gemeente Deventer  

De gemeente Deventer blijft zich inzetten voor het professionaliseren van de lokale overheid in 

Oeganda. Dat doet ze samen met de andere platformpartners en lokale bestuurders ter plekke. VNG 

International financiert deze activiteiten. Ook ondersteunt de gemeente de platformbijeenkomsten.  

 

Bulungi 

Bulungi is al langer betrokken bij de samenwerking, maar omdat we niet werkzaam zijn in 

Bukomansimdi was echt samenwerken niet aan de orde. Wel delen we met diverse organisaties die 

betrokken waren bij Connect2Uganda informatie en kennis. De leerlingen van ‘Etty goes Uganda’ zijn 

al twee keer bij Bulungi op bezoek geweest en hebben ook geld ingezameld voor de Bulungikids. 

We kijken nu erg uit naar een uitgebreidere vorm van samenwerking! 

 

Bijeenkomst 

‘Het is echt bijzonder dat zoveel verschillende partijen uit een gemeente betrokken zijn bij een land’, 

constateert burgemeester Andries Heidema. ‘Vanuit de gemeente, de overheid dus,  maar ook vanuit 

het onderwijs, het bedrijfsleven, de sport én de NGO’s. Daarin zijn we in Deventer echt heel ver en ik 

ben trots dat dat hier kan.’ 

Na de officiële ondertekening van de intentieverklaring werd de bijeenkomst afgesloten met een 

hapje en een drankje én een spetterend optreden van het Oegandese koor UP4s. Voor een aantal 

organisaties was het de eerste keer dat ze elkaar ontmoetten en er zijn al aardig wat afspraken 

gemaakt om elkaar beter te leren kennen! 
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Partners Platform Deventer–Oeganda  

Het platform bestaat bij de start uit: Werkgroep Connect2Uganda (Stichting Kinderen voor Uganda, 

Stichting Up4s, AOC Oost, Windesheim Honours College, Rabobank Salland), Go Ahead Eagles, 

Stichting Bulungi, The Rob Foundation, Stichting Morkiswa, Etty Hillesum Lyceum, ROC Aventus en de 

gemeente Deventer.   
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Kerstactie 2017 en een kleine vooruitblik naar 2018 
 

Net als in 2017 hebben we een actie gehouden om de kinderen van Bulungi en het team een 

extraatje te kunnen geven. Wat een feest om te zien dat ook dit keer het gewenste bedrag snel is 

gehaald. Dank aan alle lieve gevers! 

 

Korte acties brengen (bijna altijd) redelijke makkelijk geld binnen. Maar… om onze zeven Bulungikids 

een veilig, gezond en liefdevol bestaan te kunnen bieden, hebben we elke maand geld nodig. Voor de 

huur, de salarissen, gas, water, licht, eten, kleding, wasmiddel,  luiers en medische kosten. We 

hebben simpelweg niet elk jaar dure dingen nodig als een wasmachine of nieuwe bedden, maar elke 

maand gewoon voldoende op de bank om alle rekeningen te kunnen betalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaste donaties 

In 2018 gaan we ons dan ook richten op het aantrekken van nieuwe, vaste donoren. Voor € 5 in de 

maand, voor € 10, voor € 25, voor € 100 en alles daar tussenin en daarboven of daaronder. Want met 

die vaste bedragen kunnen we de vaste kosten dekken. En weet u: als we het contractueel 

vastleggen, mag u elk bedrag aftrekken van de belasting. Zonder drempel én zonder tussenkomst van 

de notaris, want als stichting mogen we die contracten inmiddels zelf maken.  

 

Acties 

Natuurlijk blijven we ook acties houden voor extra zaken. Of ‘gewoon’ om het banksaldo aan te 

vullen en een reserve op te bouwen. 

Dus ‘stalken’ we iedereen met berichtjes op ons aan te melden bij de actie voor statiegeld bij Jumbo 

Colmschate, roepen we je op een gekke, leuke, mooie actie te bedenken (organiseer een gezellig 

diner of een filmavond waarbij iedereen entree betaalt, laat je sponsoren bij een 

(hard)loopevenement, maak een actiepagina aan op PIF-World voor Bulungi en ga in je omgeving op 

zoek naar geld voor luiers of organiseer een actie op je school of je werk of om vaste donateur te 

worden. Wij – van Bulungi – zijn graag bereid om te helpen. Elke cent komt rechtstreeks ten goede 

aan de kinderen. Aan Fahad, Josephine, Anna, Emmanuel, Esther, Mariam en Pretty.  


