
 
 

Bezoek Pastor Joseph Enyobu aan Nederland  
Van 14 februari t/m 2 maart heeft ons Oegandese bestuurslid Joseph Enyobu een bezoek 
gebracht aan Nederland. Doel was door spreekbeurten geld op te halen voor onze 
stichting. Naast zijn publieke optredens voor velerlei gezelschappen heeft Joseph een 
aantal bezoeken gebracht aan scholen en landbouwprojecten. Ten behoeve van een door 
onze stichting gesponsord landbouwproject heeft Joseph veel nieuwe kennis opgedaan, 
die hij in Oeganda weer kan gebruiken en verspreiden.  

 
 

Groot succes Benefietdiner 2 maart  
Tijdens het bezoek van Joseph Enyobu heeft de stichting op 2 maart j.l. een groots 
benefietdiner georganiseerd in The Harbour in Zeewolde. Met gratis optredens van zangeressen 
en een dansgroep werd het diner opgeluisterd. 
Tevens werd het diner gesponsord door een aantal bedrijven en heeft Congrescentrum annex 
restaurant The Harbour op vele vlakken ook zijn steentjes bijgedragen. Tijdens het diner werd 
de nodige informatie verstrekt over onze stichting en was er een prachtige en soms emotionele 
speech van Pastor Joseph. Doelstelling van deze avond was het genereren van geld voor onze 
projecten in het Amuria gebied in Oeganda. 

  
 

Opbrengst en besteding geld Benefietdiner 
De opbrengst van het Benefietdiner in Zeewolde is, mede dankzij de vele geweldige sponsors, na aftrek van directe kosten, een 
bedrag van € 3700,--. Een geweldige opbrengst, waarvan we niet hadden durven dromen. Ook is er voor een aantal scholarships a 
raison van € 12,50 per maand ingetekend, waardoor weer een aantal kinderen de Olila Highschool kunnen gaan volgen.  
Het bestuur beraadt zich in overleg met het bestuur in Oeganda over de besteding van het geld. 
De volgende projecten hebben prioriteit: 
In het Amuria gebied wordt door de bevolking en met steun van onze stichting de Olungura Community School opgericht. Inmiddels 
zijn er door de mensen ter plaatse 20000 stenen gebakken voor de bouw van de school. Ten behoeve van het transport wil onze 
stichting een bedrag fourneren, waarna met de bouw begonnen kan worden. 
Onze stichting steunt met medicijnen en geld het Ococia Health Centre. Binnen het centrum lopen er een aantal wezen rond, die 
overnachten in de gangen van het kliniekje en volledig ontheemd zijn. Ten behoeve van deze kinderen is het idee opgevat een 
eenvoudig “weeshuisje” te bouwen, waar deze kinderen onder begeleiding kunnen worden opgevangen. 
Uitbreiding van het opleidingscentrum, dat onze stichting in het Amuria gebied al heeft gerealiseerd. 
Financiering van het onderzoek om te bekijken of er een commercieel bedrijfje kan worden opgezet, waar met behulp van een 
sapmachine, ter plaatse groeiende vruchten kunnen worden geperst, bedoeld voor de verkoop. 
Werkgelegenheidsproject/dagbesteding blinden en dovenschool in Soroti. 
 
 

Succesvolle scholenaktie 
Tijdens zijn bezoek aan Nederland heeft Joseph Enyobu een spreekbeurt gehouden in verschillende 
groepen van basisschool Het Mozaiek in Zeewolde. Jesse uit groep 6 was zo enthousiast over de 
doelstellingen van onze stichting dat hij een sponsorloop heeft georganiseerd. Inmiddels heeft 
Jesse de opbrengst van de sponsorloop, een bedrag van maar liefst € 539,85 overhandigd aan 
Roeleke van der Linden, die namens het bestuur het geld heeft ontvangen. Een geweldig initiatief!  
  
 

Nieuwe groepsreizen in aantocht 
In juli / november 2013 en januari 2014 staan weer drie prachtige groepsreizen op stapel onder leiding van onze voorzitter,          
Dick van der Linden. De reisbeschrijvingen staan op onze website www.amuria.nl met alle bijzonderheden over deze unieke reizen.  
Deze folders zijn ook rechtstreeks te downloaden, de juli reis: http://amuria.nl/downloads/Juli2013.pdf 
De november reis: http://amuria.nl/downloads/November2013.pdf en de januari reis: http://amuria.nl/downloads/Januari2014.pdf 
 
 

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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