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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!  

 

 

 

  



 
 

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.  

  

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.  

 

2018 in Kampala 
In 2018 zijn de kinderen verhuisd. Bulungi is daarbij aangehaakt bij een Oegandese stichting: Special 

Children, Special People. Deze stichting biedt o.a. dagopvang en speciaal onderwijs voor kinderen 

met een beperking. In het verslag van 2018 leest u waarom dat is gebeurd. 

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

voor Bulungi vindt u hierna. 

 

 

 

 

 

  



 
 

Bulungi is verhuisd! 
 

Na twee jaar in een zelfstandig huis gewoond te hebben zijn de wonen de zeven Bulungikinderen 

met een meervoudige beperking verhuisd naar een andere locatie.  

Bulungi is daarbij aangehaakt bij een Oegandese stichting: Special Children, Special People. Deze 

stichting biedt o.a. dagopvang en speciaal onderwijs voor kinderen met een beperking.  

 

Door ‘Merette’s House’ hier onder te brengen zijn we in staat om de kinderen meer 

ontwikkelingsmogelijkheden te bieden: er zijn overdag meer kinderen en er is meer (naar Oegandese 

begrippen opgeleid) personeel. We kunnen gezamenlijk meer kennis en zorg inkopen.  

De eerste ervaringen zijn buitengewoon positief. De kinderen krijgen veel activiteiten aangeboden, 

ze genieten van de andere kinderen die er overdag zijn én er is een fysiotherapeut die ook onze 

kinderen behandelt. (Daarvoor zijn we nog wel op zoek naar middelen om speciale 

ontwikkelingsmaterialen te kopen, maar daar komen we nog op terug…) 

 

Meeverhuisd 

Alle goederen uit het vorige huis: meubels, huisraad, de buitenkeuken, het waterfilter, de 

wasmachine zijn vanzelfsprekend meeverhuisd en worden gebruikt op de nieuwe locatie. 

Maria, een jongvolwassen vrouw met een verstandelijke beperking, die in 2017 min of meer ‘vanzelf’ 

bij Bulungi terecht is gekomen is ook mee verhuisd. De nieuwe locatie biedt ook voor haar een veilige 

plek.  

 

Rapportage 

Moses Walusimbi, directeur van SCSP gaat voortvarend te werk. Hij levert maandelijkse rapportages 

aan over de toestand van de kinderen en voorziet die met enige regelmaat van foto’s en filmpjes.  

 

 

 

 

 



 
 

Help Bulungi aan € 1000 voor nieuwe huisraad! 
 

Na twee jaar in een zelfstandig huis gewoond te hebben zijn de zeven Bulungikinderen met een 

meervoudige beperking verhuisd naar een andere locatie. Merette’s House is er nog steeds, maar 

heeft een ander plekje gekregen! 

 

Alle goederen uit het vorige huis: meubels, huisraad, de buitenkeuken, het waterfilter, de 

wasmachine zijn vanzelfsprekend meeverhuisd en worden gebruikt op de nieuwe locatie. Zelfs het 

naambordje van Merette’s House heeft een mooie, nieuwe plek gekregen! 

 

Vervanging 

Maar… een flink deel van de huisraad is aan vervanging toe. Klamboes, lakens, matrassen, 

serviesgoed; het is niet allemaal een heel lang leven beschoren in het warme klimaat van Oeganda en 

in de handen van onze kinderen die er niet altijd zachtzinnig mee omgaan. 

 

€ 1000! 

We gingen voor € 1000 en dat bedrag hebben we ruimschoots gehaald! Moses en zijn team hebben 

er fijn nieuwe spullen voor kunnen kopen! 

 

 



 
 

 

Deventer Wereldstad: een wereldmiddag! 
Hoe laat je zien dat Deventer een echte wereldstad is? Door dans, theater, muziek, foto’s, 

workshops, een radiostation, de activiteiten van mensenrechtenactivisten en tentoonstellingen te 

combineren met het werk dat de vele stichtingen in Deventer doen in het buitenland. Voeg daarbij 

een Oegandabijeenkomst van leerlingen die net terug zijn uit dat Afrikaanse land, overheerlijke 

hapjes, als thema de Sustainable Development Goals plus een perfecte locatie en je hebt – voor de 

vijfde keer – een wereldmiddag! 

 

Op alle verdiepingen van de Deventer Schouwburg is wel wat te beleven. Van dans tot theater, van 

tentoonstellingen tot een wereldspel, van muziek tot workshops en van wereldhapjes tot 

Photobooth. Alles op een ludieke manier gepresenteerd en aangekondigd door wereldburger 

Hanneke Evink. Het hart van Deventer Wereldstad wordt gevormd door de NGO’s, een groot aantal 

stichtingen die actief zijn in het buitenland. De vrijwilligers daarvan zetten zich – vaak achter de 

schermen – in om de wereld een beetje mooier, beter, schoner en gezonder te maken. Op deze 

middag presenteren de stichtingen zich aan het publiek en laten zien met welke van de Global Goals 

ze aan het werk zijn. ‘Ik heb mooie gesprekken gevoerd’, laat een vrijwilliger weten. Fijn dat we hier 

zo’n mooi platform hebben en Deventenaren kunnen interesseren voor ons werk!  

Dat is precies waar het evenement voor bedoeld is. Er zijn zóveel mensen uren per maand bezig om 

de wereld een stukje mooier te maken, te zorgen dat kinderen naar school kunnen, vrouwen en 

meisjes een vak leren, mensen met een beperking de juiste verzorging krijgen. Ze doen dat werk 

veelal op de achtergrond, terwijl ze juist publiciteit nodig hebben. Op een middag als deze biedt 

Deventer Wereldstad ze een platform in een mooie omgeving en met een boeiend programma, zodat 

er veel publiek van hun werk kennis kan nemen. 

 

Natuurlijk was Bulungi er ook! Met ons nieuwe foldermateriaal, nieuwe visitekaartjes, een nieuwe 

PowerPoint én een actie voor nieuwe huisraad hebben we Bulungi onder de aandacht kunnen 

brengen van heel veel bezoekers! 

 

  



 
 

Dromen 

De middag eindigt met een speciaal voor Deventer Wereldstad geschreven gedicht door 

stadsdichter Wibo Kosters, dat de 17 Global Goals vangt in 17 dromen. Wij van Bulungi vinden het zo 

mooi passen bij ook onze missie en visie dat we het hier graag even met u delen. 

 

zeventien dromen 

iemand droomt zeventien dromen 

van zestien doelen om de mens te verheffen 

de zeventiende dat iedereen zich daarachter schaart 

het gekke aan dromen is 

dat de meest buitenissige 

– vliegen, de maan bezoeken, 

praten met iemand op 10.000 kilometer afstand – 

sneller waar werden dan simpelweg 

mannen en vrouwen gelijk behandelen 

het teveel aan alles eerlijk delen 

nog gekker: 

meerdere mensen kunnen dezelfde droom delen 

langzaam ontwaken in hetzelfde bewustzijn 

over hoe ze waar te maken 

het gekst: 

anderen wakker maken voor dezelfde droom 

soms zijn er al kleine aanwijzingen 

dat ze waar worden 

 



 
 

Nieuw beeldmateriaal 
 

Onze Bulungi-kinderen wonen inmiddels al een tijdje in het nieuwe huis als we horen dat er – in 

het kielzog van het Zone.college uit Twello – twee docenten van Deltion College Zwolle in oktober 

meegaan naar Oeganda. Zij gaan kijken of er ook voor hun leerlingen Media & Vormgeving 

mogelijkheden zijn voor een (studie)opdracht én gaan zelf deze eerste keer een aantal projecten in 

beeld brengen. 

 

Omdat Renate weer in Nederland woont (en wij dus ook minder frequent naar Oeganda gaan), 

ontbreekt het ons aan mooi beeld van de nieuwe woonplek en de kinderen. Dus gooien we heel 

voorzichtig een balletje op: op de terugweg van Bukomansimbi naar Entebbe kom je vlak langs 

Kampala. De KLM vliegt laat in de avond, technisch gezien is het – bij een vroeg vertrek uit 

Bukomansimbi – mogelijk om een bezoek aan Kampala te brengen. Zouden ze niet bij Bulungi langs 

willen gaan? 

Na een aantal vragen (wat doet Bulungi precies, waar willen we foto’s van en waar willen we ze voor 

gebruiken?) geven Leonieke Luttikholt en Frederique van Rennes aan dat ze op 23 oktober Bulungi 

gaan bezoeken. 

 

Geweldige tijd 

‘We hebben een geweldige tijd gehad’, vertelt Leonieke. ‘We hadden nog wel langer kunnen blijven. 

Oeganda is echt een prachtig land!’ Over de reden van hun bezoek: ‘We kenden het project van het 

Zone.college (leerlingen bezoeken elke twee jaar een aantal Deventer projecten in het onderwijs in 

het district Bukomansimbi), en denken dat er mogelijkheden zijn om het beter in beeld te brengen. 

We geven beiden les aan het Deltion College en wilden heel graag kijken of er voor onze studenten 

ook mogelijkheden zijn om er studieopdrachten te doen in het kader van Wereldburgerschap. En ja, 

we denken wel dat die mogelijkheid er is. Er is veel te fotograferen en te filmen, het is heel leerzaam 

voor onze studenten om hier naar toe te gaan. Maar dat moeten we natuurlijk allemaal nog goed 

uitwerken.’ 

 

Bulungi 

De chauffeur van Frederique en Leonieke neemt contact op met Moses Walusimbi (de 

directeur/oprichter van Special Children, Special People (SCSP), de Oegandese stichting waarbij 

Bulungi gehuisvest is) en brengt ze naar het terrein waar de Bulungikinderen wonen. ‘Je had gezegd, 

dat het heel anders zou zijn dan hier, en dat is het ook’, aldus Leonieke. ‘De zorg heeft er bij lange na 

niet het niveau van die in Nederland en dat is natuurlijk ook logisch. Maar de sfeer was heel goed, we 

werden buitengewoon vriendelijk ontvangen door het team en een aantal kinderen was lekker aan 

het spelen. Het was heel goed te zien dat de kinderen er zich prettig en veilig voelen en dat het team 

veel geduld met ze had.’ 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s 

De beide docenten hebben er de hele middag gefotografeerd en prachtige foto’s gemaakt. Voor de 

nieuwe Bulungi-folder hebben we er meteen een aantal gebruikt.  

 

Wij hopen natuurlijk heel erg dat het Deltion College inderdaad besluit om projecten te gaan doen in 

Oeganda en nodigen ze bij deze van harte uit om dan ook Bulungi met een bezoekje (en camera) te 

vereren! 

 

 

  



 
 

Ontwikkelingsmateriaal Fysiotherapie Bulungi  
 

In 2018 ontving Bulungi van de Gemeente Deventer een projectsubsidie van € 1170 voor de 

aanschaf van ontwikkelingsmateriaal voor de fysiotherapie van de kinderen van Bulungi.  

De materialen zijn gekocht en de kinderen (en de fysiotherapeut) maken volop gebruik van de 

materialen.  

 

Het is een feest om te zien hoe goed de kinderen reageren op de regelmatige behandelingen en 

oefeningen van de fysiotherapeut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


