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Website Stichting Amuria aangepast.
De website van stichting Amuria (www.amuria.nl) is gewijzigd. Nieuwsitems staan nu aan de linkerkant. Er zijn linkjes toegevoegd
van filmjes op Youtube, waaronder stukjes film van de laatste reis naar het district Amuria. Door de toevoeging van meer
nieuwsitems wordt de website nog leuker en aantrekkelijker om te bezoeken.

Groepsreis november 2012.
Voor de groepsreis van november 2012 zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar. Vanaf 17 november gaat voorzitter Dick van der
Linden weer met een nieuwe groep 16 dagen naar Oeganda. Uiteraard weer naar het district Amuria, om te kijken hoe het met onze
projecten verloopt en om nieuwe hulpgoederen te brengen. Uiteraard is er tijdens de reis ook voldoende tijd ingeruimd om de mooie
dingen in Oeganda te zien. Wilt u ook eens mee op deze unieke reis. Wacht niet, maar meld u aan nu het nog kan. Informatie over de
reis kunt u vinden op onze website, evenals een verslag van de reis in januari 2012.

Project Scholarship.
Onlangs heeft onze stichting het initiatief genomen om de Olila Highschool in Soroti structureel te sponsoren met scholarships. Een
scholarship kost € 12,50 per maand en daarmee steunt u een (wees)kind met geld voor de bekostiging van schoolgeld, uniform,
stropdas, ID card en boeken. Inmiddels zijn de eerste 8 scholarships binnen en kunnen er meer kinderen naar de middelbare school,
die dat anders niet had gekund. Wilt u ook meedoen aan zo’n scholarship. Meld u dan aan op de website. U steunt ons project
geweldig! Op de website vindt u ook meer informatie over dit project.

Bakkerij project.
Tijdens de laatste reis naar Oeganda
heeft voorzitter Dick van der Linden de
door onze stichting opgezette bakkerij
officieel geopend (zie filmpje op onze
website/Youtube) . Er is grond
aangekocht, een gebouwtje erop gezet,
een oven gebouwd en buiten een
pitlatrine (buitentoilet) gebouwd. Ook
zijn er wat bomen geplant. Er zijn
inmiddels 10 mensen (5 mannen en 5
vrouwen) geselecteerd en in opleiding
voor bakker. Al het benodigde houtwerk,
zoals de afkoelrekken voor brood is
verzorgd door de man die eerder de
opleidingen heeft verzorgd voor de
timmermannen. Dit heeft hij gedaan op
vrijwillige basis. Wanneer de
bakkerijopleiding is afgerond wil het
bestuur van onze foundation in Oeganda
een serieuze kandidaat aanwijzen om
manager van de bakkerij te worden. Die persoon mag daar dan ook een hut bouwen. Als er hygiënisch brood kan worden gebakken,
dat ook op de markt verkocht kan gaan worden zit hier ook voor onze foundation in Oeganda letterlijk “brood”, oftewel winst in!

Statiegeldbonnen boxen.
De statiegeldbonnen boxen die onze stichting in diverse supermarkten in het land heeft geplaatst beginnen hun geld op te leveren.
De laatste leging heeft ruim € 500,-- opgebracht. Van de opbrengsten is er onder andere een printer/scanner gekocht voor ons
bestuur in Oeganda. Mocht u in uw omgeving een supermarkt bereid vinden een statiegeld box te plaatsen houden we ons natuurlijk
aanbevolen.

Wist u dat…
boeken…

mobieltjes…

cartridges…

Wanneer u boeken koopt via
YouBeDo 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.youbedo.com en
bestel uw favoriete boek!

