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Geslaagd bezoek aan Amuria in mei 2011
Op 7 mei vertrok Dick van der Linden naar Oeganda voor een werkbezoek namens Stichting Amuria. Doel van de reis
was dit maal het evalueren van de afgeronde projecten samen met het plaatselijke bestuur en het schenken van
een tiental geiten. Maar dankzij de gulle gift van ACE Pharmaceuticals BV te Zeewolde kon Dick ook 2000 ampullen
malaria medicijn voor de kliniek in Amuria meenemen. Ook nam hij waterfilters voor o.a. een school in Soroti mee,
geschonken door IMT bv te Zeewolde. Een aantal bijeenkomsten met het plaatselijke bestuur heeft een goede
evaluatie opgeleverd. Daarnaast zijn er plannen ontwikkeld als vervolg op de afgelopen projecten en zijn er
plannen gemaakt voor een volgend project (het opstarten van een bakkerij die tevens dient als leerschool) en 10
geiten zijn weer bij arme mensen terechtgekomen, kortom het was een zeer geslaagde missie. In de volgende
nieuwsbrief en de website zal meer over de komende projecten bekend worden gemaakt.

Overhandigen van de medicijnen

Dankbare vrouw krijgt een geit

School krijgt waterfilter

De vakantie van je leven met Stichting Amuria
Na twee zeer succesvolle groepsreizen zal in januari 2012 de volgende groepsreis naar Oeganda plaatsvinden.
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.
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 januari 2012 vertrekt naar Oeganda.
Wilt u eerst wat meer over de reis lezen kijk dan op onze website; Groepsreis Oeganda

Kleding uitdelen in Amuria

Idyllisch plekje aan de Nijl

Tocht naar Sipi falls

Wist u dat…
Boeken

Mobieltjes

Cartridges

Wanneer u boeken koopt via
Youbedoo u Stichting Amuria
ook kunt steunen, zonder
extra te betalen voor uw boek.

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.

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.

Kijk snel op
www.youbedoo.com en bestel
uw favoriete boek!

