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1. 

 

Beleidsplan Stichting Bulungi 2018 - 2022 
 

 

Als je in het Luganda vraagt ‘Oli otya?’ (Hoe gaat het met je?) krijg je steevast als antwoord: ‘Bulungi’ 

(Het gaat goed met mij). 

Een mooie naam voor een stichting die – vooral – kinderen (met een beperking) in Oeganda een 

steuntje in de rug geeft.  

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: kinderen hebben immers de toekomst! 

 

Dit beleidsplan is geschreven voor iedereen die is betrokken bij de Stichting Bulungi: donateurs, 

sponsoren, overige partners en geïnteresseerden. Het vormt voor het bestuur het kader waarbinnen 

het beleid voor de komende jaren ontwikkeld wordt. 

Als het bestuur daar aanleiding toe ziet, wordt het plan aangepast. Zo is in elk geval de informatie 

van het bestuur altijd actueel. 

 

Deventer, 1 januari 2018 

 

Stichting Bulungi  
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1 Inleiding 
 

De (financiële) situatie van de landen in Afrika verbetert. Het gaat langzaam, en het geldt helaas niet 

voor alle landen, maar over het geheel genomen is het een feit. Er gaan steeds meer kinderen naar 

school, de gezondheidssituatie verbetert een beetje en de economie groeit. Ook in Oeganda. 

Ondanks dat is Oeganda nog steeds een van de armste landen van de wereld. 

De situatie van kinderen (en volwassenen) mensen met een beperking is er schrijnend. Het is altijd en 

overal de groep die het laatst profiteert van verbeteringen in een land, en in Oeganda is dat niet 

anders. 

 

Oprichting Bulungi 

De Stichting Bulungi is opgericht op 11 februari 2011. Dit zeggen de statuten: 

1. De stichting heeft ten doel: 

Het ondersteunen van mensen met een beperking in Oeganda om deze een zo volwaardig 

mogelijk leven te laten leiden. Daarbij ligt de focus voornamelijk op kinderen, maar incidenteel 

kunnen ook volwassenen worden geholpen. 

Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

2. De stichting tracht haar doel te bereiken door: 

− In Nederland fondsen te werven om in Oeganda – in samenwerking met lokale 

professionals – de juiste ondersteuning te kunnen aanbieden door middel van 

individuele ondersteuning of ondersteuning in kleinschalige, lokale projecten. 

− Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 

zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

3. De stichting heeft niet ten doe om met haar activiteiten winst te behalen. Indien desondanks 

winst wordt behaald zal deze winst worden aangewend passend binnen de doelstelling van 

de stichting.  

 

Bulungi tot 2017 

In 2011 wordt Bulungi opgericht. Bulungi start – in Jinja - met de opvang van een groepje kinderen 

met een ernstig meervoudige of verstandelijke beperking, die om wisselende redenen niet bij hun 

familie (kunnen) wonen; de ‘Bulungigroep’. Incidenteel ondersteunt Bulungi kleine projecten waar 

kinderen met een beperking (of hun families) van profiteren en wordt een aantal kinderen 

ondersteund met een bijdrage voor medische kosten.  

Daarnaast wordt er veel voorlichting geven in de dorpen en op scholen over het hebben van een 

(kind met een) beperking en de oorzaken hiervan. Belangrijk doel was om de vele vooroordelen over 

mensen met een beperking te veranderen. 

 

De focus van Bulungi is in eerste jaren vooral gericht op het stabiel maken van de Bulungigroep en in 

Oeganda de juiste zorgt voor deze kinderen vinden en bieden (geen makkelijke klus in een land waar 

deze specialistische zorg nog vrij onbekend is).In deze jaren lag de aansturing in Oeganda bij een van 

onze bestuursleden. In 2016 is de groep verhuisd naar Kampala.  

De jaren 2016 en 2017 hebben – vanwege haar vertrek terug naar Nederland - vooral in het teken 

gestaan van het stap voor stap ontwikkelen van het project zodat het volledig onder Oegandese 
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leiding kan doordraaien. Hiervoor zijn contacten gelegd met de Oegandese stichting Special Children 

Special People. De planning is dat de Bulungigroep midden 2018 volledig onder dit Oegandese 

project gaan vallen, natuurlijk met ondersteuning en aansturing vanuit Nederland.  

 

Plannen voor 2018-2022 

Het belangrijkste doel voor 2018 is een soepele overgang van de Bulungi-groep en de huidige 

medewerkers naar de Oegandese stichting Special Children Special People. De directeur van dit 

project Moses Walusimbi wordt - naast directeur van zijn eigen stichting- rojectmanager van de 

projecten van Bulungi in Oeganda.  

Naast deze overgang wil Bulungi zich de komende jaren op de volgende doelen richten. 

➢ In Oeganda door het: 

 Opstarten van een ‘resettlement’ programma Bulungigroep waarbij we de banden 

met de familie van de Bulungikinderen willen versterken en zo de familie meer 

betrokken maken bij het leven van de kinderen. 

 Opzetten van een netwerk voor de ondersteuning van families. Door een netwerk 

van (Oegandese) professionals te creëren die verschillende gezinnen met kinderen 

met een beperking ondersteunen, zodat de kinderen bij hun families kunnen blijven 

wonen. 

 Opzetten van ‘inkomensgenererende’ projecten om mensen met een beperking 

en/of families met kinderen met een beperking financieel sterker te maken. Deze 

projecten zijn er op gericht dat mensen zoveel mogelijk zelfvoorzienend worden en 

blijven. Kinderen met een beperking kunnen dan makkelijker bij hun ouders/familie 

blijven wonen.  

 Voortzetten voorlichting (in Kampala en omgeving)dorpen en op scholen over het 

leven met en de oorzaken van het hebben van een beperking. 

 Voortzetten incidentele medische ondersteuning mensen en kinderen met een 

beperking. 

 

➢ Plannen in Nederland: 

 Uitbreiden van het bestuur: we willen graag groeien als stichting, dan is een groter 

aantal actieve bestuursleden onontbeerlijk. 

 Nieuwe huisstijl: de komende jaren wil Bulungi de huidige huisstijl updaten.  

 Uitbreiden gebruik Social Media om meer bereik te krijgen voor ons werk.  

 Opzetten ambassadeursprogramma, via dit programma kunnen verschillende 

ambassadeurs zich voor een bepaalde tijd inzetten om binnen hun netwerk en op 

hun eigen ludieke manier fondsen te werven voor de verschillende projecten van 

Bulungi. 

 Opzetten verkooplijn Bulungi, waarbij de opbrengst volledig naar Bulungi gaat. 

 

Financiën 

De stichting werft donateurs en fondsen en houdt acties om het financieel mogelijk te maken dat een 

groep kinderen met een beperking goede verzorging en opvang krijgt. Daarnaast om kinderen met 

een beperking naar school te laten gaan én om mensen in Oeganda voorlichting te geven over 

kinderen en mensen met beperkingen.  
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2 Visie, missie en aanpak voor de komende jaren 
 

Kinderen en volwassenen met een beperking worden ondersteund door hun familie en de 

maatschappij, hun basisbehoeften worden vervuld, ze kunnen opkomen voor zichzelf, en geloven in 

hun eigenwaarde. 

 

2.1 Visie 

 Een overheid met een systeem om kinderen met een beperking te ondersteunen. 

 Ouders en maatschappij hebben geen misvattingen over beperkingen en zijn in staat om 

voor kinderen met een beperking te zorgen en ze te ondersteunen. 

 Aan de basisbehoeften van kinderen met een beperking wordt voldaan, ze zijn in staat om 

voor zichzelf op te komen en ze geloven in hun eigenwaarde. 

 Kinderen en volwassenen met een beperking worden niet buitengesloten en gestigmatiseerd 

door de maatschappij.  

 

Missie 

2.2 Het versterken van de positie van kinderen en volwassenen met een beperking in 

Oeganda. 

 

2.3 Doelstelling 

Het uiteindelijke doel is een wereld waarin Stichting Bulungi – of andere gelijkgezinde organisaties – 

overbodig is geworden. 

Er zijn een aantal doelen waaraan Stichting Bulungi de komende jaren gaat werken: 

 Het geven van voorlichting: training, bewustmaking, informatievoorziening, training van 

vaardigheden. 

 Het voorzien in de basisbehoeften: levensmiddelen, kleding, emotionele steun, 

gezondheidszorg. 

 Gezinnen ondersteunen in het geven van specifieke zorg aan hun kind met een beperking.  

 Broodwinningondersteuning: ondersteuning in de zelfredzaamheid, banen 

creëren/faciliteren. 
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3 Werkwijze/uitvoering 
 

3.1 Bestuur 

Het bestuur bestaat momenteel (per 1 november 2019) uit vijf personen: 

 M.M. (Monica) Sluiseman-Nieuwenhuis (voorzitter) 

 D.B. (Daisy) Tiemes (secretaris) 

 E. (Emel) Biçer (penningmeester) 

 R.C. (Roosmarijn) Sluiseman 

 G.J. (Gerda) Blikman-van den Berg 

 

Oprichter van Bulungi R.M. (Renate) Sluiseman is vanaf 1 november 2019 adviseur van Bulungi. 

Vanwege haar baan bij de gemeente Deventer kan ze geen deel meer uitmaken van het bestuur.  

 

3.2 Beloningsbeleid 

De bestuursleden én vrijwilligers (die bijvoorbeeld helpen bij acties e.d.) doen hun werk voor Bulungi 

onbezoldigd. 

 

Het bestuur vergadert volgens de statuten minimaal een keer per kwartaal. In de praktijk kan dat ook 

een telefonisch overleg zijn. Er is met name veel contact en overleg per mail en telefoon. De 

frequentie van de vergaderingen hangt af van de evenementen die worden georganiseerd.  

 

3.3 ANBI 

Bulungi is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften zijn daar 

daarom geheel of gedeeltelijk aftrekbaar van het belastbaar inkomen. 

 

3.4 Financieel verslag 

In een financieel verslag legt de stichting verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid per 

kalenderjaar. Dit verslag verschijnt jaarlijks in het jaar volgend op het betreffende kalenderjaar en 

wordt op de website gepubliceerd. 

 

3.5 Activiteiten/Jaarverslag 

Veel van de activiteiten van Bulungi zijn terug te vinden op de website. Elk jaar wordt een 

activiteiten(jaar)verslag gemaakt. Dit verslag verschijnt jaarlijks in het jaar volgend op het 

betreffende kalenderjaar en wordt op de website gepubliceerd. 
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3.6 Verenigingen en andere partners 

De Stichting Bulungi werkt samen met de volgende (maatschappelijke) partners (in alfabetische 

volgorde): 

 De Linde (school voor SO en VSO) 

 Deventer Sportploeg 

 Geef Gratis 

 Gemeente Deventer 

 Het Deventer Nieuws 

 Het Notarieel 

 Matoke Tours 

 Special Children Special People 

 Sponsor Kliks 

 Stichting Wereldstad Deventer  

 Travel4Change 

 

 

 

  



 

Beleidsplan 2018-2022 * Stichting Bulungi 

9. 

4 Financiën 
 

4.1 Inkomsten 

De inkomsten van Bulungi voornamelijk uit giften, vaste donoren, incidentele donaties en acties (al 

dan niet georganiseerd door Bulungi zelf).  

 

4.2 Kosten 

Het geld van Bulungi wordt besteed aan (onder andere): 

➢ Verzorging en onderhoud van de Bulungikinderen 

➢ Medische kosten/kosten van hulpmiddelen (prothese, ontwikkelingsmateriaal e.d.) voor de 

Bulungikinderen of (waar mogelijk) voor andere kinderen.  

➢ Kosten voor verschillende projecten geïnitieerd door Bulungi 

➢ Kosten voor voorlichting aan volwassenen over het hebben van een kind met een beperking 

of in dorpen en op scholen om ‘awareness’ te creëren over mensen met een beperking.  

➢ Overheadkosten (kosten website, bankkosten, drukwerk). 

 

4.3 Financieel beleid 

Bulungi houdt bewust het aantal kinderen dat een plekje heeft in de Bulungigroep beperkt: de 

gelden om deze kinderen jarenlang te kunnen opvangen moeten komen uit bijdragen van vaste, 

meestal particuliere, donateurs. De kinderen moeten erop kunnen rekenen dat Bulungi dat langdurig 

kan doen, omdat deze kinderen, die allemaal een meervoudige of verstandelijke beperking hebben, 

nooit in staat zullen zijn een eigen inkomen te verwerven. 

Geld van acties of incidentele giften wordt besteed aan projecten. Dat kan variëren van de aanschaf 

van hulpmiddelen, ontwikkelingsmateriaal tot inkomens genererende projecten . 

Als er voor een bepaald project extra geld nodig is kan daar een aparte actie voor worden opgezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Beleidsplan 2018-2022 * Stichting Bulungi 

10. 

5 Communicatie 
 

5.1 Inleiding 

Het is belangrijk om (potentiële) sponsoren, donateurs en belangstellenden op de hoogte te houden 

van alles wat er gebeurt rondom Bulungi. Daarvoor zet Bulungi een aantal middelen in.  

Om de kosten zo laag mogelijk te houden worden de werkzaamheden grotendeels verricht door 

vrijwilligers. 

 

5.2 Website 

De website www.bulungi.nl is het belangrijkste informatiekanaal van Bulungi. Daarop is o.a. de 

volgende informatie te vinden: 

➢ Algemene informatie 

➢ De geschiedenis 

➢ Informatie over de kinderen die worden ondersteund 

➢ Nieuwsfeiten 

➢ Samenwerkingspartners 

➢ ANBI-gegevens 

 

In de rubriek Nieuws worden zo vaak mogelijk actuele nieuwsberichten geplaatst. Om iedereen op de 

hoogte te houden van alles wat er gebeurt, maar ook om de site levendig te houden: mensen komen 

vaker kijken als er regelmatig iets nieuws op staat. 

Nieuwsberichten kunnen door iedereen rechtstreeks op Social Media worden gedeeld. 

 

5.3 Social Media 

De Stichting Bulungi heeft een ‘fanpage’ op Facebook: https://www.facebook.com/StichtingBulungi 

Via het Twitteraccount @BulungiUganda worden berichten van de website gedeeld en actuele 

berichten geplaatst.  

Sinds 2019 is Bulungi ook te vinden op Instagram. @stichting.bulungi. 

Alle nieuwsberichten van de website worden op de socials gedeeld. 

 

5.4 Media 

Bij alle belangrijke gebeurtenissen verstuurt de Bulungi een persbericht naar de lokale media.  

 

5.5 Overig informatiemateriaal 

De communicatie van de Bulungi verloopt – om de kosten zo laag mogelijk te houden – zo veel 

mogelijk digitaal. In een aantal gevallen wordt er wel gebruik gemaakt van gedrukt of geprint 

materiaal. Als het enigszins kan worden daarvoor fondsen gezocht. 

 

 

  

http://www.bulungi.nl/
https://www.facebook.com/StichtingBulungi
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6 De jaren 2018 t/m 2022 
 

6.1 In Oeganda 

 

6.1.1 Huis 

In Oeganda is een huis beschikbaar voor een groep ernstig meervoudig/verstandelijk beperkte 

kinderen. Daar krijgen ze een liefdevolle, goede verzorging en – voor zover mogelijk – de gelegenheid 

om zich te ontwikkelen. 

 

6.1.2 Regie lokaal overdagen 

Vanaf de start van Bulungi in 2011 is het de bedoeling geweest om de regie in handen te leggen van 

lokale medewerkers. Het is immer veel beter dat lokale mensen met de kinderen omgaan, dan dat 

dat door ’Mzungu’s’(witte mensen) wordt gedaan. 

 

6.1.3 Opstarten resettlement programma Bulungi-groep 

We willen de banden met de familie van de Bulungikinderen versterken en zo de families (meer) 

betrekken bij het leven van de kinderen. Het ultieme doel is om de kinderen (weer) bij hun familie te 

laten wonen, maar we realiseren ons dat dat in de meeste gevallen geen haalbare kaart zal zijn.  

 

6.1.4 Netwerk ondersteuning families 

Het opzetten van een netwerk van professionals die verschillende gezinnen met kinderen met een 

beperking ondersteunen, zodat de kinderen bij hun families kunnen blijven wonen, maar de ouders 

deels ontlast worden. 

 

6.1.5 Inkomens-genererende projecten 

Het opzetten van inkomens-genererende projecten om mensen met een beperking en/of families 

met kinderen met een beperking financieel sterker te maken. De projecten zijn er vooral op gericht 

dat mensen zoveel mogelijk zelfvoorzienend worden en blijven en kinderen met een beperking 

daardoor bij hun ouders/familie kunnen blijven wonen.  

 

6.1.6 Voorlichting  

Het voortzetten van voorlichting in Kampala en omgeving en op scholen over het leven met en de 

oorzaken van het hebben van een beperking. 

 

6.1.7 Medische ondersteuning 

Voortzetten incidentele medische ondersteuning mensen en kinderen met een beperking. 

 

 

  



 

Beleidsplan 2018-2022 * Stichting Bulungi 

12. 

6.2 In Nederland 

 

6.2.1 Uitbreiden bestuur 

Uitbreiden van het bestuur: we willen graag groeien als stichting, dan is een groter aantal actieve 

bestuursleden onontbeerlijk. 

 

6.2.2 Nieuwe huisstijl 

De komende jaren wil Bulungi de huidige huisstijl updaten. We gaan op zoek naar een professional 

die ons daarbij kan en wil ondersteunen. 

 

6.2.3 Social media 

Uitbreiden gebruik Social Mediakanalen om meer bereik te krijgen voor ons werk. Via Social Media 

zijn veel (vooral jongere) mensen te bereiken.  

 

6.2.4 Opzetten ambassadeursprogramma 

Via dit programma kunnen verschillende ambassadeurs zich voor een bepaalde tijd inzetten om 

binnen hun netwerk en op hun eigen ludieke manier fondsen te werven voor de verschillende 

projecten van Bulungi. Daarmee breiden we ons eigen netwerk uit. 

 

6.2.5 Verkooplijn Bulungi 

Opzetten verkooplijn Bulungi, waarbij de opbrengst volledig naar Bulungi gaat. We willen kijken of 

we zelf dingen kunnen (laten) maken en ook artikelen uit Oeganda verkopen. 

 

 


