
JAARVERSLAG 2015 

Het jaar 2015 begint op 3 januari met een informatiebijeenkomst voor de januari reis van 2015.  

Op 20 januari vertrekt voorzitter Dick van der Linden voor de laatste voorbereidingen van deze 10e 

groeps-rondreis van stichting Amuria. 

Op 23 januari kan hij de deelnemers begroeten als zij in Entebbe aankomen. De 10e reis kan beginnen 

en is zeer succesvol. Hoogtepunt is het aanleggen van de DDS, waarbij elke deelnemer samen met 

een bestuurslid van de Amuria Foundation bij een arm gezin dit irrigatie systeem gaat aanleggen.  

Op 17 februari mogen bestuursleden van Stichting Amuria een presentatie geven bij de PCOB, 

waarbij ook een verkoopstand staat van de crafts uit Oeganda.  

Op 16 maart organiseert stichting Amuria samen met Zuiderzoet (Eemhof) een ondernemersdiner, 

waarbij men onder het genot van een heerlijk etentje een aantal vraagstukken bespreekt en stichting 

Amuria zich laat adviseren en inspireren door de ervaring en kennis van een 10-tal ondernemers. 

In maart staat de hele maand een statiegeld bonnen box bij de nieuwe supermarkt DEEN in 

Zeewolde. Later dit jaar mag de box er nog een keer een maand staan. Ook bij de Albert Heijn in 

Hoogland is de opbrengst van de gedoneerde bonnen 4 weken lang voor Stichting Amuria. Bij Albert 

Heijn in Zeewolde staat overigens een box waar het hele jaar de statiegeldbonnen voor Stichting 

Amuria in kunnen worden gedoneerd.  

In maart start in Zeewolde een nieuw initiatief van een aantal vrouwen die mooie artikelen gaan 

maken voor de verkoop én artikelen om in Oeganda te kunnen geven of gebruiken.  

In maart gaan bestuursleden Sytske Renkema en Roeleke van der Linden naar Texel om een 

inventarisatie te doen van de verkoop van de Amuria-crafts in “de Goeie Zaak” in den Burg op Texel. 

De verkoop was ruim € 300.- over een halfjaar. Niet slecht. Zij lieten er nieuwe artikelen achter voor 

de verkoop. 

Op 10 april staat stichting Amuria met een stand op de lentefair in Baarn. Daar worden naast crafts 

uit Oeganda dit keer ook kussentjes (gemaakt van stof uit Oeganda) en gestoffeerde stoeltjes ( ook 

met stof uit Oeganda) verkocht.  

Van   7-20  mei reizen Dick en Roeleke van der Linden naar Oeganda om alle projecten te bekijken en 

te bespreken. Daarnaast vinden er vele gesprekken plaats met het lokale bestuur in Oeganda en de 

vele betrokken partners in de verschillende projecten. 

In september loopt Prisca van Berkel de halve ZtotZ tocht, 55 kilometer en laat zich hierbij sponsoren 

voor Stichting Amuria.  

Op 26 september houdt stichting Amuria een grootscheepse verkoopactie van toiletpapier in 

Zeewolde. Met de hulp van Bakker Bedrijfsartikelen uit Urk die de voorraad levert tegen kostprijs en 

met de hulp van vele vrijwilligers die in Zeewolde huis-aan-huis het toiletpapier aanbieden. Tevens 

staat in het centrum een trailer die Koops Internationale Transporten beschikbaar stelt ,van waaruit 

de verkoop in het dorp plaatsvindt, naast een stuk informatievoorziening. 



Op 1 november houdt Roeleke van der Linden in 2 diensten van de PGZ in Zeewolde een presentatie 

over het werk van Stichting Amuria en in het bijzonder de voortgang van de bouw van de school in 

Olungura, omdat het zendingszondag is en de PGZ een belangrijke bijdrage leverde aan de bouw van 

de school. Ook de opbrengst van de collecte wordt voor dit doel bestemd. 

Per 1 november heeft Stichting Amuria een “winkeltje” in “de Winkeltjes” aan de Torenstraat in 

Zeewolde waar crafts uit Oeganda worden verkocht naast kussens en tafellakens gemaakt van 

Oegandese stoffen. Vooral in de aanloop naar kerst loopt de verkoop bijzonder goed.  

Per 1 november kan Stichting Amuria een kantoor in gebruik nemen op Stevinweg 2- unit 26. Na een 

oproepje op Facebook kunnen we het kantoor inrichten met louter gekregen spullen: 2 grote stalen 

bureaus, 2 dossierkasten, een vergadertafel met 6 stoelen, bureaustoelen, vitrinekasten. Via de 

bevriende verhuurder kunnen we huren tegen een mooie lage bruto huur.  

In november is er dit jaar geen groepsreis wegens te weinig aanmeldingen. De aanmeldingen die er 

waren schuiven door naar de reis van januari 2016. 

Op 11 december organiseert Stichting Amuria een benefiet-kerstdiner in The Lux in Zeewolde. Het is 

een sfeervolle avond, met niet heel veel gasten,  maar wel een heel interessante avond in een 

sfeervol versierd restaurant. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Iris Verhoek, wat zeer goed 

in de smaak valt van de gasten.  

Op 18 december staat Stichting Amuria met een stand op de kerstmarkt in Zeewolde met 

kerststukjes die zijn gemaakt door een team van vrijwilligers onder leiding van een bloemiste, 

Elizabeth Rhijnsburger. 

In het jaar 2015 is stichting Amuria in Nederland vooral bezig geweest met voorlichting, presentatie 

en het fondsenwerven. In Oeganda heeft stichting Amuria tezamen met het bestuur van The Amuria 

Foundation gewerkt aan de volgende projecten:  

 De school in Olungura. In 2015 kon worden gewerkt aan het bouwen van het 2e gebouw van 

de school, met 3 klassen. Daarnaast werden er pitlatrines (buitentoiletten) bij gebouwd, 

zodat jongens en meisjes nu hun eigen toiletgebouw hebben.  

 Het scholarship programma. 39 kinderen uit Amuria en Soroti kunnen naar de middelbare 

school dankzij de sponsoring van hun sponsors in Nederland. 3 scholieren konden hun school 

afronden met een examen en diploma. Twee van deze  scholieren worden door hun sponsor 

verder begeleid in het volgen van een beroepsopleiding.  

 Vele gezinnen mochten van de coördinator een geit ontvangen of het eerstgeboren jong van 

een geit. Dit – doorlopende – geitenproject is zeer succesvol om mensen kansen te bieden 

zelf goed voor hun gezinnen te zorgen.  

 DDS. Het Daily Drip System kon verschillende malen worden aangelegd bij verschillende 

gezinnen. Veelal gezinnen uit de arme omgeving van de plaats waar we de school bouwen. 

Dit doen we om onderwijs op meerdere manieren te borgen; naast de bouw van de school 

stellen we zo de voedselvoorziening zeker. 

 Naast het DDS konden ook verschillende gezinnen een solar systeem ontvangen. Ook dit is 

een goede manier om onderwijs te borgen. Omdat de kinderen nu bij veilig licht ’s avonds 



kunnen leren zitten ze niet meer met de brandgevaarlijke kerosine lampjes in een hut, wat 

ook nog eens veel luchtwegproblemen veroorzaakt.  

 Daarnaast zijn er nog een aantal projecten in voorbereiding waar met het bestuur in Soroti 

over wordt gesproken en waarvoor de projectplannen in ontwikkeling zijn.  

Niets van dit alles zou mogelijk zijn zonder de mensen om ons heen, die ons werk op welke 

manier dan ook steunen en ondersteunen.  

 

 

 

 


