
Jaarverslag 2016 

Het jaar 2016 begint met de 11e groepsrondreis, die door stichting Amuria werd georganiseerd. Van 

18 januari tot 4 februari hebben 11 deelnemers de mooie projecten van Stichting Amuria in Amuria 

en Soroti bezocht en tevens heeft deze groep een aantal druppelirrigatie systemen aangelegd bij 

gezinnen in de bush van Amuria. Natuurlijk werd er daarnaast ook “vakantie” gehouden en mooie 

dingen van Oeganda bezocht, zoals de wildparken “Murchison Falls National Park” en “Queen 

Elisabeth National Park”. 

Dit hele kalenderjaar hebben we op het kantoor in Zeewolde samen met enkele vaste vrijwilligers 

hard gewerkt aan de volgende onderwerpen:  

• Website, het vullen en up-to-date houden van de inhoud. 

• Opzetten van een database met (mail)adressen van contacten van stichting Amuria 

• Schrijven van projectplannen, projectbladen en budgetplannen 

• Zoeken naar fondsen om de projecten te kunnen uitvoeren 

• Ordenen van alle informatie op de server 

Verkoopstands 

• De Winkeltjes in Zeewolde. Van januari tot 1 september heeft stichting Amuria op een 

vierkante meter haar crafts verkocht. 

• Barneveld. In “de zaak van Barneveld” mocht stichting Amuria kosteloos op 2 donderdagen 

een stand gebruiken tijdens de Oud Veluwse Dagen. 

• Texel. Goeie Zaak in Den Burg verkoopt een collectie van de crafts uit Oeganda, gedurende 

het hele jaar. 

• Harderwijk. In de maand december verkoopt stichting Amuria haar kerst-crafts in “jouw 

Marktkraam”. 

Statiegeldbonnenboxen 

• AH Zeewolde heeft het hele jaar een box voor de statiegeldbonnen voor stichting Amuria 

gehad.  

• Deen Zeewolde heeft het grootste deel van het jaar de box van stichting Amuria gehad. 

• AH Barneveld heeft de bestemming voor de statiegeldbonnenbox in mei en juni bestemd 

voor stichting Amuria. 

Middelbare school actie 

• Het Assink Lyceum in Eibergen houdt in december een goede doelen actie waarbij de 2e en 3e 

klassen de opbrengst voor stichting Amuria bestemmen. De 2e klassen doen een 5-jes actie, 

middels een microkrediet en de 3e klassen organiseren een benefietdiner in “het hof van 

Eckberge”. Bestuursleden van Stichting Amuria zijn nauw betrokken bij de voorbereidingen 

en voorlichtingen in de verschillende klassen. 

In mei zijn bestuursleden Dick van der Linden en Sytske Renkema naar Oeganda gereisd voor 

gesprekken met het lokale bestuur van Amuria Foundation en hebben er de projecten bezocht. 

Tevens hebben zij voorbereidingen getroffen voor een nieuwe manier van koken voor vrouwen in de 

bush van Amuria, “safe Cooking”, waarbij Sytske samen met bestuursleden van Amuria Foundation 



een aantal voorlichtingen gaf, die enthousiast en gretig werden ontvangen. Dit project zal in 2017 

verder worden uitgewerkt. 

In augustus vertrok een jonge docent Engels naar Soroti en Amuria waar zij een aantal weken 

meedraaide op de verschillende scholen die worden ondersteund door stichting Amuria. Ook 

bezocht zij de school in Olungura, die diepe indruk maakte. Zij heeft een correspondentie op gang 

gezet met leerlingen van haar school en leerlingen in Oeganda, die voortduurt. Deze reis zullen we in 

2017 opnieuw organiseren met meerdere docenten/leerkrachten/sportleraren om nog meer 

invulling te kunnen geven aan een uitwisseling van kennis en ervaring. 

Projecten waaraan we in 2016 actief hebben gewerkt 

• Bouw van de school in Olungura. We konden het 2e gebouw van 3 lokalen helemaal 

afbouwen, en hebben actief fondsen gezocht voor het aanbouwen van nog 2 lokalen. 

• Hostel in Soroti. Voor het hostel zijn een aantal deelprojecten gerealiseerd, zoals het 

aanschaffen van meer bedden, het schilderen van dit gebouw en er werd een start gemaakt 

met de bouw van een omheining rond het terrein. 

• Geiten project. Verschillende mensen in Nederland doneerden een geit voor een arm gezin in 

Amuria en deze geiten werden soms door voorzitter Dick van der Linden, maar meestal door 

lokaal bestuurslid Willibrord Emiacu uitgereikt. Het ging in 2016 om 9 geiten. 

• Scholarship programma. Het aantal leerlingen in het scholarship programma steeg in 2016 

van 41 naar 70!  

70 kinderen die de kans krijgen op een betere toekomst door scholing en hoop in hun leven. 

Een geweldig project. 

• Daily Drip System. In 2016 konden we 15 DDS uitreiken en installeren. We onderzoeken 

momenteel of dit een doorlopend project is of dat we het gaan afsluiten. 

• Safe Cooking. In Amuria werden voorlichtingen gegeven over het belang van koken buiten de 

kookhut, om gezondheidsredenen, vooral voor de kinderen. Tevens werden voorbereidingen 

getroffen om een aantal bestuursleden in Soroti een training hiervoor te laten volgen.  

• Sport in Amuria. Veel sportverenigingen doneerden hun overgebleven voetbaltenues en 

trainingsballen aan stichting Amuria. In 2016 konden we zo in Amuria en Soroti  

• Boodschappenpakket. Meerdere mensen doneerden voor een boodschappenpakket. 

Daarmee konden we veel van de armste mensen blij maken. Dit pakket geeft hen het besef 

gezien te zijn, de moeite waard. Een enorme bemoediging.  

Voorbereidingen werden dit jaar getroffen voor de volgende projecten:  

• Safe Cooking 

• Ondersteunen van een groep vrouwen in Soroti 

• Opleidingen in Amuria aan jongvolwassenen 

• Brommer voor Amuria 

• Kippenproject 

In november heeft Dick een bezoek gebracht aan Oeganda en daar de projecten bezocht en met het 

bestuur overleg gevoerd. Dit waren heel zinvolle en constructieve momenten. 

In december was er weer een informatiemiddag voor de deelnemers aan de reis van januari 2017 


