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Stichting Bulungi 
2021 

 

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. Of door de gezinnen 

waar ze wonen te ondersteunen. 

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!  

 

Bestuur 
Het bestuur heeft in 2021 grotendeels online vergaderd. In augustus was het vijfde bestuurslid, 

Roosmarijn, even in Nederland (ze woont momenteel in Panama). Dat vroeg natuurlijk om een live 

vergadering, keurig op anderhalve meter afstand en natuurlijk met Merette! 
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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 van 2010 tot 2017 in Oeganda woonde – coördineerde tot 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.  

 

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.  

 

2021 in Kampala 
Het jaar 2021 wijkt eigenlijk niet veel af van 2020. Een deel van de tekst zal u dan ook bekend 

voorkomen…. 

Ook dit jaar zijn de Bulungikinderen het jaar zonder al te veel problemen doorgekomen, mede 

dankzij de inspanningen van projectleider Moses Walusimbi en zijn team. Ook dit jaar hebben we 

ons ingezet voor gezinnen met kinderen met een beperking die getroffen zijn door de gevolgen van 

de Covid-pandemie. We hopen dat er - ook voor onze kwetsbare kinderen in Oeganda - snel een 

goedwerkend vaccin beschikbaar komt. 

Net als Nederland kende (en kent) ook Oeganda een lockdown. Het openbare leven ligt er zo goed 

als stil en de voedselprijzen zijn fors gestegen. De scholen blijven ook dit jaar gesloten.  

 

Essentiële diensten bleven open: ziekenhuizen en klinieken, banken, security, schoonmaak, 

vuilnisophaal, brandweer, KCCA staf, de belastingdienst, telecom, wegenonderhoud, 

begrafenisondernemers, en publieke diensten (water, elektriciteit etc). mochten hun werk blijven 
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uitvoeren. Dat klinkt mooier dan het is, want klinieken/tehuizen mochten bijvoorbeeld geen 

kwetsbare kinderen opnemen.  

Ook essentiële overheidsdiensten bleven open. Dienstauto’s moesten zoveel mogelijk ter beschikking 

van gezondheidswerkers te worden gesteld. De overheid zorgde voor voedseldistributie voor de 

allerarmsten.  

 

(Relatief) weinig besmettingen 

Het lijkt erop dat er in Oeganda (en eigenlijk in heel Afrika) tot op heden relatief weinig besmettingen 

zijn geweest hoewel er ook perioden waren waarin de infecties wel flink opliepen. Het is (nog) niet 

duidelijk wat daar de oorzaak van is. De jonge bevolking wordt genoemd, sommigen schrijven dat het 

komt omdat Afrika veel minder verbonden is met de rest van de wereld, anderen zeggen dat het 

virus er al veel langer, ongemerkt, rondwaart en de piek misschien al geweest is. Maar niemand weet 

het – tot op heden – echt. En heel betrouwbaar zijn de cijfers ook niet bepaald. 

 

Gevolgen voor de Bulungikinderen 

Corona heeft flinke gevolgen voor Bulungi gehad. De kinderen komen doorgaans 

niet heel veel van de compound af, dus in die zin heeft de lockdown niet heel veel 

impact gehad.  

Moses kwam op de fiets naar het project, als er geen bodaboda’s mochten rijden. 

Als we met een van de kinderen naar het ziekenhuis moesten, moest daarvoor 

een permit worden geregeld.  

Een heel lastig punt is ook dit jaar de stijging van de voedselprijzen. We hebben 

verschillende keren extra geld overgemaakt zodat Moses extra – houdbare – 

producten heeft kunnen inslaan en het ziet er naar uit dat er de komende tijd nog 

wel meer extra geld nodig is.  

 

Maar op zich is het de kinderen goed gegaan en ze zijn zo gezond als we ons maar kunnen wensen. 

Dus duimden we heel erg dat het Coronavirus wederom buiten de deur zou blijven en het hele jaar 

2021 is dat zo geweest.  

 

Gezinnen met kinderen met een beperking 

Veel Oegandezen verdienen hun geld per dag; als je de straat niet op mag, betekent dat simpelweg 

dat er geen geld wordt verdiend. 

Voor gezinnen met kinderen met een beperking is dat extra zwaar. Daarom hebben we het 

programma dat we in 2020 hadden opgezet om die gezinnen te helpen in 2021 voortgezet. Het team 

van Bulungi bracht hen – als het even kon - pakketten met (houdbaar) voedsel, luiers en natuurlijk 

hygiënemiddelen 

 

Overzicht 2021 

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

voor Bulungi in 2021 vindt u hierna. 
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*** 

Nieuwe wasmachine 
 

In november 2020 ging de wasmachine van Bulungi stuk. Dat is een klein drama. Want onze 

kinderen zijn lang niet allemaal zindelijk, er wordt nog wel eens geknoeid met eten en drinken en 

ook het beddengoed moet vaak gewassen worden.  

Zonder wasmachine gebeurt dat met de hand én met koud water. Heel tijdrovend (en die tijd kan 

niet aan de kinderen worden besteed) en niet heel hygiënisch, al helemaal niet in Coronatijd! 

 

De oude wasmachine was ruim vijf oud, wat voor een Oegandese wasmachine een respectabele 

leeftijd is. Want de stroom valt nog al eens uit, of gaat juist weer aan op momenten dat je het niet 

verwacht en ook de waterleidingen zijn niet altijd even betrouwbaar. Dat-ie een keer stuk zou gaan 

was niet heel verbazingwekkend. En dus moesten we ons beraden over een ‘wasmachineactie’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zó veel reacties! 

Het Deventer Nieuws wilde ons verhaal over het jaar 2020 (zie het laatste nieuwsbericht van 2020) 

publiceren in de eerste week van januari. Dat bood de gelegenheid om daar een extra alinea aan toe 

te voegen over de wasmachine.  

Tot onze grote verrassing en blijdschap kregen we meteen een prachtig bedrag van een van onze 

vaste donateurs als bijdrage voor een nieuwe wasmachine. Voor het restant hebben we een PIF-actie 

aangemaakt en veel gedeeld op Social Media. Doel was € 500. In iets meer dan een week hebben we 

maar liefst € 565 mogen ontvangen! Behalve een spiksplinternieuwe wasmachine die nu vrolijk staat 

te draaien, heeft Moses ook flink wat wasmiddel en nieuwe waslijnen ingeslagen! 

 

Waslijnen 

Met die waslijnen komt meteen een einde aan het drogen van de was op de grond en in de struiken, 

zoals dat in Oeganda gebruikelijk is. Dat levert een behoorlijk hoog risico op voor insecten die in de 

kleding kruipen. Een vervelend voorbeeld daarvan is de ‘mangofly’, die leeft op de struiken en in het 

gras en eitjes legt in textiel. Met een beetje pech kruipen die eitjes vervolgens onder je huid… 



 
  

6 
Activiteitenoverzicht Bulungi 2021 

Moses vertelt in een appje: ‘We zijn zó blij met de nieuwe wasmachine. Er was genoeg geld om ook 

nog palen en waslijnen te kopen, zodat we nu de kleding van de kinderen op de lijnen veilig kunnen 

drogen. We hebben ook wasmiddel ingeslagen, dus voorlopig kunnen we vooruit!  

 

*** 
 

Bewustwording is zó belangrijk! 
 

Fashion designer Dina Yassin timmert met haar eigen kledingmerk Efro&Co flink aan de weg. Ze 

baseert haar stijl op traditionele elementen van de Oost-Afrikaanse kleding, kleding zoals die in 

Oeganda en Eritrea gedragen wordt. Haar kleding wordt gemaakt van originele Afrikaanse stoffen. 

Dina werd geboren in Soedan uit Eritrese ouders. Dina werd geboren in Soedan uit Eritrese ouders. 

Ze is opgevoed in de Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten en woont inmiddels 

weer in de Verenigde Arabische Emiraten.  Van daaruit beheert ze  Efro&Co en volgt – online – een 

MBA in Luxury Brand Management & Design Innovation in modestad Milaan. 

 

‘Ik geloof in iets terug doen voor een ander, iets terug geven’, vertelt Dina. ‘Ook op zakelijk gebied. Ik 

vind echt dat dat moet: iets doen voor een ander. Ik heb al eens iets gedaan voor 

vluchtelingenkinderen. Toen ik van Nadya hoorde van Bulungi, wist ik meteen dat ik heel graag iets 

voor deze kinderen wilde betekenen.’ Nadya, nichtje van Dina, was ambassadeur van Bulungi en 

zamelde via Pifworld een prachtig bedrag in voor Bulungi. Dina: ‘Ik zag meteen een mogelijkheid om 

ook iets voor haar actie te doen. Dus heb ik een T-shirt en een trui ontworpen en laten maken. Die 

hebben we verloot onder donateurs van de actie. Ik ben blij dat ik op deze manier iets voor Bulungi 

heb kunnen doen.’ 

 

Wereldwijd meer aandacht 

Zorg voor kinderen met een beperking moet wereldwijd veel meer aandacht krijgen, vindt Dina. 

‘Bewustwording is zó belangrijk’, aldus Dina. ‘Daar begint alles mee. Kinderen met een beperking 

krijgen nu veel te weinig aandacht. Ik vind het concept van Bulungi geweldig. Make a change, make a 

difference, dat is precies wat Bulungi doet!’ 

De 40-jarige ontwerpster heeft plannen om naar Milaan te verhuizen en daar de door haar 

ontworpen kleding te laten maken, met originele Afrikaanse stoffen. ‘Wie weet kunnen we elkaar 

dan een keer ontmoeten’, lacht ze. ‘Ik zou het heel leuk vinden om jullie en vooral Merette te zien. 

En ja, ik wil ook in de toekomst nog heel graag iets voor Bulungi doen!’ 

 

Meer weten over Efro&Co? Neem een kijkje op de website: http://efroandco.com/ 

 

*** 
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Busje voor Special Children, Special People en Bulungi 
 

Voor onze Bulungikinderen én de kinderen van Special Children, Special People is het lokale 

vervoer een flink obstakel. Daarom wil onze projectleider Moses Walusimbi een eigen bus 

aanschaffen. Bulungi wil daar graag bij helpen.  

 

Als je geen eigen auto hebt in Oeganda ben je aangewezen op de overbekende boda boda (soort 

scooter, waar je achterop zit) of de Matatu, overvolle busjes waar best 20 mensen in passen als je 

een beetje inschikt. Dat er dan ook nog matrassen, kippen, boodschappen en andere zaken mee 

gaan, ach, het kan allemaal en niemand kijkt ervan op. Luxer vervoer kan met een Special Hire, een 

taxi, maar dat is voor veel Oegandezen niet te betalen. Bovendien is het in Coronatijd natuurlijk niet 

heel verstandig om gebruik te maken van het openbaar vervoer. 

 

Eigen bus 

Een eigen bus geeft vrijheid: de kinderen kunnen 

bijvoorbeeld weer gaan zwemmen (niet alleen een fijne 

activiteit, maar vooral ook heel goed voor hun gezondheid), 

kinderen passen er in met eventuele hulpmiddelen, en ze 

kunnen makkelijker naar een arts of het ziekenhuis. 

Bovendien kan de bus gebruikt worden voor het bezoek van 

gezinnen met kinderen met een beperking, en de bezoekjes 

aan de families van de Bulungikinderen, om te kijken of en in 

hoeverre we familie kunnen betrekken bij de kinderen. Ook 

biedt een busje de mogelijkheid om kinderen op te halen 

voor dagbesteding en schoolactiviteiten. En zo valt er nog 

wel meer te bedenken. 

 

Moses heeft via zijn eigen stichting al een aantal sponsoren gevonden. Omdat ook de 

Bulungikinderen veel baat zullen hebben bij een eigen bus, wilden wij als stichting graag een bijdrage 

leveren. Via een actie hebben we een mooi bedrag bij elkaar gekregen en dat aangevuld tot € 1000. 

 

*** 
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Donatie van de Wereldwinkel Bathmen voor Bulungi 
 

De Wereldwinkel in Bathmen bestaat veertig jaar en is onverminderd populair. De winkel verkoopt 

producten die gemaakt worden in derdewereldlanden. De producenten daar krijgen een eerlijke 

prijs voor hun producten. Zij hebben daardoor een fatsoenlijk dak boven hun hoofd en kunnen het 

schoolgeld voor hun kinderen betalen.  

Als er geld overblijft schenkt de Wereldwinkel Bathmen dat aan stichtingen in Bathmen en de 

directe omgeving die verwant zijn aan het doel van de winkel: een betere toekomst voor mensen 

in derdewereldlanden. Bulungi werd verrast met een prachtige donatie van € 300! 

 

Lambertus Kracht van Wereldwinkel Bathmen vertelt: ‘We hebben geen winstoogmerk. Het 

belangrijkste is dat onze producenten een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. Maar het is fijn 

dat we een aantal stichtingen kunnen helpen als er geld overblijft. Vorig jaar hebben we al met al nog 

redelijk gedraaid, omdat we toch wel een groot deel van het jaar open konden. Dat we net voor de 

kerst dicht moesten, was wel heel jammer, want dat is altijd een drukke tijd voor ons. Gelukkig 

hadden we toen al wel de nodige kerstpakketten verkocht.’ 

 

Namens onze Bulungikids en het team in Oeganda bedanken wij de Wereldwinkel Bathmen heel 

hartelijk voor de prachtige donatie! 

 

*** 
 

Inner Wheel Lelystand brengt prachtig bedrag bij elkaar voor Bulungi 
 

In 2020 kregen we het fijne bericht dat Inner Wheel Lelystad Bulungi had gekozen als project om 

een jaar lang actie voor te voeren. Renate en Roosmarijn hebben – op gepaste afstand – een 

presentatie over Bulungi gegeven voor de leden van de groep. 

Dinsdag 1  juni 2021 werd het resultaat bekend. Ondanks de beperkingen van Corona is het Inner 

Wheel gelukt om maar liefst € 4000 aan Bulungi te overhandigen! Daar zijn we natuurlijk heel erg 

blij mee! 

 

Goed doel 

De leden van Inner Wheel Lelystad kiezen elk jaar een goed doel. Alle leden mogen een doel 

aandragen en daaruit wordt een keuze gemaakt. Door het jaar heen, houdt de club daar 

verschillende acties voor.  De afgelopen jaren was gekozen voor een lokaal doel. Daarom vond Ina 

Arendshorst, lid van de Inner Wheel Lelystad, het tijd worden voor een internationaal project. Zij 

legde Bulungi voor aan haar medeleden en daar is de keuze op gevallen. 
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Uitreiking cheque 

Op dinsdagavond 1 juni vindt er een 

ledenvergadering plaats. Via Zoom, zoals dat in 

Corona-tijd betaamt. Bulungi-voorzitter Monica 

Sluiseman is persoonlijk uitgenodigd bij Ina thuis, 

voor een heerlijke Afrikaanse maaltijd én om – uit 

handen van president Anneke Janssen - de cheque in 

ontvangst te nemen. Het bedrag is dan natuurlijk 

nog een verrassing. 

De uitreiking op deze zonovergoten avond kan lekker 

in de tuin. De leden van Inner Wheel én een aantal 

bestuursleden van Bulungi zijn online getuige van de 

overhandiging van de cheque. ‘Het was best 

ingewikkeld’, legt president Anneke Janssen uit. 

‘Heel veel dingen die we allemaal heen gewoon vinden, konden geen doorgang vinden in Coronatijd. 

Geen kerstmarkt, geen fysieke bijeenkomsten. Maar mede dankzij de hulp van onder andere onze 

Albert Heijn en een lokale wijnwinkel en natuurlijk de inzet van alle leden hebben we volgens mij 

toch een heel mooi bedrag bij elkaar gebracht!’ En dat blijkt, want op de cheque staat het geweldige 

bedrag van € 4000! ‘Daar gaan jullie vast mooie dingen mee doen’, constateert Anneke. ‘Ik zag op 

jullie website dat jullie nog fondsen zoeken voor de aanschaf van een busje, dat lijkt me een mooi 

doel om een deel van dit bedrag aan te besteden.’ Dat lijkt ons natuurlijk ook, dus dat busje gaat er 

zeker komen! 

 

Dank! 

Ondanks Corona hebben we het afgelopen jaar een aantal heel fijne ambassadeurs gehad voor 

Bulungi. En de Inner Wheel Lelystad hoort daar zeker bij. Daarom krijgen Ina en Anneke, allebei de 

mooie Bulungi-pin. Zij krijgen hem, maar hij is natuurlijk symbolisch bedoeld voor alle Inner Wheel-

leden in Lelystad. Met dit bedrag kunnen we weer heel mooie dingen doen in Kampala. Als Corona 

het toelaat, gaan we in het najaar nog een keer in Lelystand op bezoek om meer te vertellen over 

Bulungi. 

Lieve mensen van Inner Wheel Lelystad: wat zijn we blij met jullie inspanningen en prachtige cheque. 

Heel hartelijk dank daarvoor. En Anneke, Ina en Hans, dank voor de gastvrijheid en een heel fijne 

avond! 

 

 

*** 
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Help Bulungi met Sponsorkliks!  
 

Veel  inkopen worden tegenwoordig via internet gedaan.  Met Sponsorkliks kan je Bulungi helpen 

zonder dat het jezelf een cent kost. Heel veel grote webwinkels doen mee. Elk jaar, rond de 

feestdagen besteden we extra aandacht aan Sponsorkliks, want natuurlijk willen we graag dat 

mensen via Bulungi hun online inkopen doen. 

 

Hoe werkt het? 

Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling van een klant die via 

SponsorKliks. 75% van deze commissie stort Sponsorkliks op de bankrekening van Bulungi. Of je nu 

rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol gaat of je gaat via SponsorKliks naar de site van Bol, je betaalt 

hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol een commissie uit en profiteert Bulungi hier direct 

van! (Omdat in Nederland per wet een vaste boekenprijs geldt, mag er geen commissie op boeken 

worden gegeven.) 

 

App of computer 

Bestel je via je computer? Doe dat dan via de Bulungipagina van Sponsorkliks. Klik op het logo van de 

winkel en doe je bestelling. Heb je al spullen in je winkelwagentje zitten? Geeft niks, als je dan alsnog 

naar de Bulungipagina van Sponsorkliks gaat werkt het ook! 

Bestel je op je tablet of telefoon? Download dan de Sponsorkliks-app van en vul Bulungi Foundation 

in als jouw goede doel. Ga je iets bestellen? Doe dat dan via deze app. 

In de app zie je ook meteen wat Bulungi de afgelopen jaren heeft ‘verdiend’. Op je computer kan je 

instellen dat je daar een mailtje over krijgt.  

Het gaat met kleine beetjes, maar we zijn er heel erg blij mee! 

 

Geen zorgen om je privacy 

Noch SponsorKliks, noch Bulungi weet wie er iets besteld heeft, je hoeft namelijk niet in te loggen. 

SponsorKliks weet alleen bij welke webwinkel iets is besteld, voor welk orderbedrag en dat de 

commissie voor Bulungi is bedoeld. Dat weten ze omdat je via een klik op SponsorKliks naar de 

betreffende webwinkel bent gegaan. Omdat SponsorKliks alleen registreert dat er via SponsorKliks bij 

bijvoorbeeld Bol een bestelling is geplaatst en niet bekend is wie deze bestelling heeft gedaan, is het 

uitermate belangrijk dat je de bestellingen die je online doet alleen via Sponsorkliks laat lopen. Een 

rechtstreekse bestelling die je bij Bol doet, levert Bulungi niets op. 

 

*** 
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We hebben er nog een paar: de Bulungi-bags! 
 

In 202o maakte Dilara Biçer een grote hoeveelheid mondkapjes voor Bulungi. Ze waren binnen no 

time uitverkocht en met de opbrengst hebben we mooie dingen kunnen doen in Kampala. 

Maar Dilara deed meer: ze ontwierp ook de prachtige Bulungi-bag.  

 

Ze maakte vijf verschillende ontwerpen, maar allemaal praktisch, stevig, functioneel en vooral… zó 

verschrikkelijk mooi! Ze naaide ze allemaal zelf (natuurlijk weer met behulp van Emel, bestuurslid van 

Bulungi en zus van Dilara, die ingezet werd voor het betere knip- en klaarleg-werk) en… we hebben 

er nog een paar! 

 

Feestelijk cadeau voor de feestdagen 

U kunt kiezen uit maar liefst vijf verschillende ontwerpen: de Uganda-bag, de Merette-bag, de Blom-

bag, de Savanna I-bag en de Savanna II-bag. Mooi om zelf te kopen, ook heel mooi om cadeau te 

geven of te krijgen. Of u de tas nu koopt voor uzelf of om cadeau te geven: de tas wordt heel mooi 

voor u ingepakt. Een feestje om te ontvangen! 

 

Bestellen? 

De tassen kosten € 40. In Deventer bezorgen we ze persoonlijk bij u thuis, daarbuiten komen er 

verzendkosten bij. De opbrengst komt – natuurlijk – helemaal ten goede aan Bulungi. 

Bestellen kan door een mailtje te sturen naar bulungibag@bulungi.nl  

Geef wel even door welke van de vijf u graag wilt hebben, enne… op=op! 

 

*** 
 

Kerstactie: Watertank voor Bulungi! 
 

Water is duur in Oeganda. En de watervoorziening is niet bepaald stabiel te noemen. En voor onze 

Bulungikinderen hebben we veel en vooral schoon water nodig. Daarom hebben we onze 

kerstactie dit jaar verbonden aan een watertank!   

Via diverse kanalen is het gelukt om voldoende geld bij elkaar te krijgen; begin 2022 is de 

watertank geplaatst.  

 

Tank van 8000 liter 

In een tank van 8000 liter kunnen we voldoende regenwater opvangen. De tank kan worden 

aangesloten op de watervoorziening in het huis en zo gebruikt worden voor bijvoorbeeld het 

doorspoelen van de toiletten en het besproeien van de groentetuin. Niet alleen kan daarmee de 

waterrekening flink omlaag, maar is er ook altijd water voorhanden.  
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Duurzaam 

Gebruik van regenwater is heel verantwoord in het kader van duurzaamheid. Want ook daar willen 

we bij Bulungi aandacht aan besteden! De tank is verhuisbaar, dus mochten we met Bulungi 

verhuizen, dan kan de tank gewoon mee!  

 

*** 
 

Kerstfeest voor de kinderen en het team 
 

Natuurlijk is er ook een fijn kerstfeest georganiseerd voor het team en de kinderen. Met – op zijn 

Oegandees – lekker veel eten en drinken, kerstmuziek en kerstmutsen. Dat betalen we dit jaar van 

het geld dat op de bankrekening staat! 

 

*** 
 

Kippenfarm/-ren 
 

De voedselprijzen in Oeganda zijn de afgelopen jaren fors gestegen, soms tot wel drie keer zo 

hoog. Deze ontwikkelingen zijn voor ons als stichting een reden om de mogelijkheden te 

onderzoeken om meer zelfvoorzienend te kunnen zijn. Naast het bekijken van de mogelijkheden 

om zelf gewassen te gaan verbouwen willen we een kippenren voor de stichting bouwen.  

 

Met de bouw van een kippenren en de aanschaf van kippen, kunnen we als stichting voor een deel 

voorzien in eigen (voedsel)onderhoud. Bovendien leren de kinderen – ieder op zijn/haar eigen 

manier - hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan hun eigen gemeenschap en ontwikkelen 

vaardigheden, zoals de verzorging van dieren en samenwerken met elkaar om doelen te bereiken. 

De eieren en het vlees die de kippen opleveren zijn een waardevolle aanvulling op het dieet van de 

kinderen. Daarnaast kunnen de eieren kunnen gedeeld worden met gezinnen met kinderen met een 

beperking of geruild worden tegen andere voedingsmiddelen die het dieet van de kinderen ten 

goede komen. Ook deze voedingsmiddelen kunnen weer gedeeld worden met kwetsbare gezinnen in 

de gemeenschap. 

Een heel belangrijk item bij deze aanpak is dat de Oegandese gemeenschap zich (meer) bewust 

wordt van het potentieel dat kinderen met een beperking hebben.  

 

Voor de bouw van de kippenren en de aankoop van de eerste kippen hebben we een subsidie 

aangevraagd (en gekregen) bij de gemeente Deventer. Begin 2022 is gestart met de bouw. 

 

*** 


