
 
 
 
 
Het is alweer even geleden dat wij u een nieuwsbrief stuurden over de werkzaamheden van Stichting Amuria. Wij 

hebben weer veel meegemaakt en willen u hier graag van op de hoogte brengen. Heeft u na het lezen van deze 

nieuwsbrief vragen of suggesties neem dan gerust contact met ons op. 

 

 

Community school in Olungura 

 

In het afgelopen jaar is er met hulp van Stichting 

Amuria een community school gebouwd in de plaats 

Olungura in Amuria. Mede mogelijk gemaakt door een 

mooie gift door de PGZ van Zeewolde. Deze school 

moest gebouwd worden! De dichtstbijzijnde school was 

namelijk te ver om er elke dag lopend heen te gaan, 

zeker voor de kleinste leerlingen. 

 

De ouders hadden zelf het initiatief genomen om 

middels een aantal palen en een rieten dakje een 

eenvoudig “schooltje” te beginnen met behulp van een 

aantal werkloze leerkrachten. Naast onze bijdrage 

heeft de gemeenschap zelf een waardevolle bijdrage 

geleverd door de stenen te bakken die voor de bouw 

nodig waren.  

 

Dick en Roeleke van der Linden hebben de school in mei 

bezocht en tot hun verbijstering gaan er inmiddels geen 

150 maar 467 kinderen naar deze school! Zelfs de 

voorraadkamer wordt gebruikt als lokaal. Er zijn nu 

officieel 2 lokalen en het wordt dus hoog tijd om verder 

te gaan met de bouw tot er 8 lokalen zijn. Daarover zijn 

we in gesprek met de local chief en de mensen uit deze 

community.  

Om een u een goed beeld te geven van de school 

hebben wij een aantal foto's van de voor en na situatie. 

 

 

 

Zoals de school eruit zag: 

 

 

 

Zoals de school er nu uitziet: 
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Brug in Amuria  

 

Tijdens één van onze groepsreizen werd duidelijk dat er behoefte was aan een brug in Amuria. De dorpen die gebruik 

maken van de kliniek zijn aan 3 zijden omsloten door water. Door de bouw van een brug zou de kliniek beter bereikbaar 

worden. 

 

Dick heeft tijdens deze reis de plek bekeken waar de brug zou kunnen komen. Hij heeft hier foto's genomen van de 

omgeving om in Nederland navraag te doen bij experts of op die plek een brug gebouwd kan worden. Niet wetende dat 

hij zo’n expert in zijn groep had. Jan de Leeuw besloot de brug te bouwen en tegelijkertijd een aantal jonge mannen op 

te leiden, zodat ze dit in een later stadium zelf zouden kunnen. 

 

Na de nodige voorbereidingen is de brug afgelopen februari gebouwd. Dick en Roeleke hebben de brug bezocht op de 

dag dat de vrijwilligers uit de gemeenschap bezig waren met de aanleg van de weg. Het ligt in de toekomst voor de 

hand dat er nog een brug moet worden gebouwd, met als doel een ontsluiting te creëren naar de lokale markten, 

waardoor economische vooruitgang mogelijk kan worden. 

De brug is klaar!      De weg wordt aangelegd.  

   

 

  

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

bestel uw favoriete boek! 

… wij erg blij zijn met uw oude 
mobieltjes 
 
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. 

… wij geen 
cartridges meer 
inzamelen 

 

Wist u dat.. 

 

http://www.youbedo.com/


Daily Drip Systeem  

 

De belangrijkste reden voor de reis van Dick en Roeleke 

naar Oeganda in mei was om een nieuw project voor te 

bereiden. Het Daily Drip Systeem, een irrigatie systeem 

waarbij zo’n 90% water kan worden bespaard en 

bovendien 50% meer opbrengst kan worden verkregen 

uit de grond. Nog mooier is dat ook in droge periode kan 

worden verbouwd, wat tot nu toe bijna onmogelijk 

leek. 

 

Met dit systeem krijgen de zaden direct water omdat er 

wordt gezaaid op de natte plaatsen in de aarde. Na het 

inzaaien moet alleen het waterreservoir bijgevuld 

worden, het irrigatiesysteem zorgt zelf voor een goede 

dagelijkse waterverdeling. Aanleg van dit systeem geeft 

mensen niet alleen wat te doen in de droge perioden, 

maar bovendien kunnen ze producten verbouwen die 

verder niet te verkrijgen zijn en dus een goede prijs 

opleveren op de markt.  

 

Er werden 4 systemen aangelegd, 1 in Soroti, 1 in 

Masindi en 2 in het gebied Amuria. Tevens werd een 

proeftuin aangelegd, waarbij 2 gelijke stukken grond 

werden ingezaaid met gelijke gewassen, maar bij 1 van 

de 2 werd het Daily Drip Systeem aangelegd en bij de 

andere niet. De rapportages verwachten we binnen zo’n 

3 maanden; wij verwachten een zeer goed resultaat. 

We hopen met een subsidie dit project breed te kunnen 

uitzetten in Amuria zodat veel van de armste mensen 

hiervan kunnen profiteren.  

 

De grond wordt voorbereid 

 

 

Het waterreservoir wordt op 1,50 meter hoogte 

geplaatst 

 
 

Het buizensysteem wordt aangelegd 

 
 

Het irrigatiesysteem werkt! 

 

 

 

 



Heeft u vragen of 
suggesties, laat het ons 
weten! 

info@amuria.nl 

Geiten  

Het geitenproject blijft ondertussen gewoon doorgaan. 
Vanuit Nederland wordt een geit gesponsord en in 
Amuria geschonken aan een arm gezin. Het 
eerstgeboren jong wordt weer weggegeven aan een 
ander arm gezin. Zo wordt de gift verdubbeld! 

 

Scholarships  

Ook het project met de scholarships gaat nog gewoon door. Inmiddels gaan er al 36 jongeren met een scholarship naar 
de middelbare school. Dick en Roeleke bezochten hen in mei en hadden er mooie ontmoetingen. Ook namen ze de 
reguliere rapportages mee, die de sponsors eerdaags kunnen verwachten. Voor € 12,50 per maand kun ook u een groot 
verschil maken in het leven van een kind zonder mogelijkheden! Denk er eens over na of dit iets voor u kan zijn.  

 
 
 
 
Wij willen u weer bedanken voor de interesse die u toont in onze stichting door het lezen van deze nieuwsbrief. Mocht u 
echter in de toekomst geen nieuwsbrief meer willen ontvangen dan kunt u dat aangeven middels een e-mail naar onze 
stichting. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
  
 
 
Dick van der Linden 
Voorzitter 
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