
 
 

Scholarship program Olila Highschool Soroti 
 

Al enige jaren sponsort onze stichting de Olila Highschool in Soroti. Onder andere heeft de school schoon 
drinkwater sinds Stichting Amuria waterfilters aan de school heeft geschonken. In Oeganda gaan de kinderen sedert 
een aantal jaren verplicht naar de basisschool. Door de grote armoede is het voor veel kinderen onmogelijk een 
vervolgopleiding op de middelbare school te bekostigen. Om toegang tot het middelbaar onderwijs te krijgen zijn 
kinderen verplicht een entree fee te betalen, alsmede kosten te maken voor o.a. een schooluniform en 
leermaterialen. Veel gezinnen, vanuit bijvoorbeeld de vluchtelingenkampen in de omgeving van Soroti zijn niet in 
staat deze kosten voor hun rekening te nemen. Stichting Amuria wil met name deze groep kinderen gelegenheid 
geven zich te ontwikkelen en daarmee de kans te geven een betere toekomst op te bouwen. De kosten om een kind 
naar de middelbare school te laten gaan bedragen € 140,-- per jaar. Daarmee worden het schoolgeld, uniform, 
stropdas, ID card en schoolmateriaal, zoals schriften, betaald. Onze stichting wil kinderen met potentie, die niet in 
staat zijn deze kosten zelf te dragen sponsoren. U kunt deze kinderen helpen door zich aan te melden en 
maandelijks een bedrag te storten van € 12,50 op rekeningnummer 59.51.56.924 van Stichting Amuria o.v.v. 
“Scholarship Olila Highschool”.  Twee keer per jaar ontvangt u een foto en voortgangsreportage van het door u 
gesponsorde kind. We zijn blij te kunnen melden dat de eerste vier scholarships al binnen zijn….sluit u aan!! 
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Drie nieuwe bestuursleden komen de stichting versterken 
 

Een Stichting kan niet zonder een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor o.a. de fondsenwerving, 
organiseren van groepsreizen, besluitvorming over de projecten, etc. Sinds kort heeft Stichting Amuria twee 
nieuwe bestuursleden kunnen verwelkomen. Truus Groenendijk zal zich gaan bezig houden met de Medische 
hulpverlening en Rob Dekker zal zich onder meer richten op de “fundraising” van onze stichting. Beide nieuwe 
bestuursleden hebben in januari  2012 de groepsreis meegemaakt en zijn zo enthousiast geraakt voor het werk van 
de stichting Amuria. Truus heeft reeds uitgebreide ervaring op medisch vlak in ontwikkelingslanden en Rob heeft 
een brede ervaring in het bedrijfsleven, waardoor de slagkracht van ons bestuur verder versterkt kan worden. 
Iets langer terug is Gerlof de Vries al toegevoegd als algemeen bestuurslid.  
 

 

Bakkerij project Amuria gebied 
 

Afgelopen maand heeft de stichting geld over kunnen maken naar het bestuur in Oeganda voor ons bakkerij project 
in het District Amuria. Het geld zal gebruikt worden voor de aankoop van grond en de bouw van een oven, het 
opleiden van 10 jonge mensen, etc. Door acties en giften en een laatste  gift van € 1000,-- van de stichting 
Whitebird was het mogelijk geworden ons bakkerij project te starten. Doelstelling is werklozen in het Amuria 
District te trainen voor het vak van bakker en hen gelegenheid te geven een bedrijfje te starten. 
 

  

Wist u dat…  

 
 
 
 
 
 
    

boeken… 
 
Wanneer u boeken koopt via 
YouBeDo u Stichting Amuria ook 
kunt steunen, zonder extra te 
betalen voor uw boek. 
 
Kijk snel op www.youbedo.com en 
bestel uw 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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