
Jaarverslag 2017 

Het jaar 2017 begon voor stichting Amuria met de voorbereidingen en uitvoering van de reis die op18 
januari begon en duurde tot 9 februari. Een mooie rondreis, waarbij ook de projecten van stichting 
Amuria werden bezocht en gecontroleerd. Er waren in deze mooie reis 7 deelnemers, die opnieuw 
onder de indruk waren van de schoonheid van het land, de hartelijkheid van de mensen in Amuria en 
van elkaar. Wederom een succes. 

In april was er een reis met 7 deelnemers, waarbij de nadruk lag op het bezoeken en monitoren van de 
projecten, bezoeken afleggen in de privé sfeer en daarnaast werd een workshop gehouden voor mensen 
die geïnteresseerd waren in het effectief houden van kippen.  

De zomerreis begon op 18 juli met 5 deelnemers, die zich gingen bezighouden met onderwijs-
gerelateerde zaken in Amuria en Soroti. Daarnaast werd er ook tijd ingeruimd voor de mooie zaken die 
Oeganda te bieden heeft, zoals een wildpark, een hiking en boottocht.  

Tevens werden door het jaar heen maar liefst 7 privé reizen georganiseerd via Stichting Amuria. 

Bij elke reis werd door de deelnemers een koffer vol hulpgoederen meegenomen, die hun weg vinden 
naar de hulpbehoevende bevolking van Amuria. Deze hulpgoederen komen via verschillende 
organisaties en vooral veel particulieren bij ons en worden (gratis) opgeslagen in onze opslag bij Mini 
Opslag Zeewolde, die al jaren een trouwe sponsor is. 

Elke week werd door bestuursleden samen met verschillende vrijwilligers gewerkt aan de 
administratieve achtergrond vanuit het kantoor aan de Stevinweg in Zeewolde. Dit kantoor werd 
gehandhaafd tot 1 november, waarna er verder gewerkt werd vanuit het huis van bestuursleden, alwaar 
een kantoor werd ingericht hiervoor.  

De crafts werden ook dit jaar verkocht in de Goeie Zaak op Texel en op meerdere stands waar stichting 
Amuria werd uitgenodigd. Dit gebeurde onder andere in Zeewolde, Harderwijk, Arnhem en Nijmegen. 

In Amuria vonden meerdere geiten en boodschappenpakketten hun weg naar een nieuwe eigenaar 
dankzij de sponsoring van mensen uit Nederland.  

We konden in het najaar van 2017 de bouw van de school in Olungura afronden, waarbij we natuurlijk 
wel de intentie hebben om deze school te blijven monitoren en ook nog wel kleine zaken zullen 
oppakken. 

Meerdere sport teams werden volledig in de nieuwe (gebruikte) sportkleding gestoken, vooral dankzij 
de donaties van VV Zeewolde, die al haar overgebleven sportkleding doneerde aan stichting Amuria.  

Opnieuw hield het Assink Lyceum in Eibergen haar goede doelen actie voor de kerstvakantie waarbij de 
opbrengsten voor stichting Amuria bestemd werden. De besteding zal gaan gebeuren ten bate van het 
opknappen van het hostel. 

Op de valreep van het jaar 2017 steeg het aantal scholarship studenten naar het magische aantal van 
100.  

 

 


