
 
 
 

De vakantie van je leven met Stichting Amuria 
 
De tweede groepsreis naar Oeganda was weer een groot succes. Stichting Amuria is vorig jaar 
begonnen met het organiseren van groepsreizen naar Oeganda. Naast de toeristische plekken van 
Oeganda neemt reisleider Dick van der Linden de groep mee naar het gebied Amuria. Hier wordt 
iedere reis één project opgezet en ondersteund met hulpgoederen die Stichting Amuria ter 
beschikking stelt. 
 
De reis van juli jl. stond in het teken van het ondersteunen van een kliniek in Amuria. Iedere 
reisgenoot had een koffer met hulpgoederen voor de kliniek die zijn uitgedeeld. Daarnaast hebben 
de groepsleden de kinderafdeling van de kliniek opgefleurd met muurschilderingen van Dick Bruna. 
 
Hebt u interesse om de vakantie van uw leven te hebben. Neem dan contact op met Dick van der 
Linden (info@amuria.nl). Hij vertelt u graag over de volgende reis die in mei 2011 vertrekt naar 
Oeganda. Wilt u eerst wat meer over de reis lezen kijk dan op onze website; Groepsreis Oeganda  
 

      
 
Kleding uitdelen in Amuria (1ste reis, februari 2010) Tocht naar Sipi falls (2de reis, juli 2010) 
 
 
 

Stichting Amuria in kerstsferen 
 
Nu Sinterklaas weer onderweg is naar Spanje maken wij ons alweer klaar voor de kerst. Stichting 
Amuria verkoopt schitterende producten uit Oeganda die perfect zijn als kerstgeschenk. De eerste 
kerstmarkt waar wij aanwezig zijn is op 11 december. Vanaf 17.00 uur is iedereen welkom bij het 
Aviodrome. Neem vooral je kinderen mee want de grote vrienden Ernst & Bobbie zetten dan de 
Boeing 747 Jumbojet in de kerstverlichting!  
 
Kerstmarkt bij het Aviodrome  
 

Wist u dat… 
 
 Boeken 

 
Wanneer u boeken koopt via 
Youbedoo u Stichting Amuria 
ook steunt, zonder extra te 
betalen voor uw boek. 
 
Kijk snel op 
www.youbedoo.com en bestel 
je favoriete boek! 

Mobieltjes 
 
Wij nog steeds oude mobieltjes 
inzamelen. Heeft u nog oude 
mobiele telefoons, gooi ze niet 
weg. Voor ons zijn ze nog geld 
waard. 
U kunt ze inleveren op 
Draviksplein 8 Zeewolde. 

Cartridges 
 
Net als oude mobieltjes lege 
cartridges en toners ook geld 
waard zijn. 
Deze kunt u inleveren bij 
Stichting Amuria op 
Draviksplein 8 Zeewolde.   
Voor u een kleine moeite, voor 
ons een grote steun. 
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