
JAARVERSLAG 2018 

JANUARI: Opnieuw werd een rondreis door Oeganda georganiseerd, ditmaal voor 8 deelnemers. 

De reis voerde van Kampala, via Jinja en Mbale naar Soroti, waar een kleine week werd verbleven. 

Daar werden sponsorkinderen bezocht door hun verschillende sponsors, projecten bezocht en de 

kerkdienst in het vluchtelingenkamp bijgewoond. Door een deelnemend echtpaar waren een 

aantal waterpompen gesponsord, die werden bezocht en beoordeeld. Tevens waren er 

verschillende ontmoetingen met het Oegandese bestuur, waarbij mooie gesprekken ontstonden. 

De reis werd afgesloten met een bezoek aan Murchison Falls National Park. 

APRIL: de 18e april werd gevierd dat we exact 10 jaar geleden bij de notaris in Zeewolde de acte 

van oprichting van stichting Amuria lieten passeren. Dit heuglijke feit ging samen met een 10 

daagse serie posts op facebook om te laten zien wat de afgelopen 10 jaar werd bereikt.  

JULI: Weer een reis, dit keer met 4 deelnemers. De reis ging rechtstreeks naar Soroti en stond in 

het teken van samenwerking, leren, kennismaken praktijk in het onderwijs. De leerkrachten die 

mee waren gaven les op de verschillende scholen waar stichting Amuria bij betrokken is: Olila High 

School, waar veel van de scholarhip studenten heen gaan en Little Apostles Primary School, waar 

stichting Amuria bij betrokken is. Tevens werden er spelmiddagen georganiseerd en waren er de 

bezoeken aan de sponsorkinderen van de deelnemers. Deze reis werd afgesloten met een bezoek 

aan Kidepo National Park. 

Naast de groepsreizen waren er ook weer 3 privé reizen die door stichting Amuria werden 

georganiseerd.  

SCHOLARSHIP PROGRAMMA: Het bestuur in Nederland heeft het druk gehad met het toevoegen 

van meerdere sponsorkinderen waarvoor sponsors werden gezocht. Helaas moesten meerdere 

sponsors om uiteenlopende redenen hun sponsoring staken, maar gelukkig vonden we snel weer 

nieuwe sponsors die de kinderen hun kansen lieten behouden.  Het totale aantal sponsorkinderen 

steeg daarmee van 100 naar 122! Het aantal identieke sponsors steeg van 63 naar 72. 

Verschillende sponsors hebben (dus) meerdere sponsorkinderen. 

HOSTEL: We konden dankzij giften flinke stappen maken met het opknappen van het hostel in het 

voormalig vluchtelingenkamp in Soroti. Zo konden er goede sanitaire voorzieningen worden 

gerealiseerd, nieuwe bedden en matrassen gekocht en kregen veel kinderen een set beddengoed.  

HULPGOEDEREN:  Zoals elk jaar ontvingen we (gratis) veel hulpgoederen. Deze variëren van 

rolstoelen, laptops en gebruikte telefoons tot kleding (Freewear bewaart na de zomeropruiming 

voor ons wat over is), sportkleding (VV Zeewolde) en schoenen. Maar ook verbandmiddelen, 

kraamartikelen en brillen (Pearle Zeewolde). Meerdere dames haken en breien babydekentjes 

voor de moeders in de kraamkliniek en we ontvingen veel (kleine) knuffeltjes voor de kinderen van 

de kinderafdeling van het ziekenhuisje waar stichting Amuria bij betrokken is. En natuurlijk 

schoolspulletjes. Veel kleding en schoenen komen van lokale particuliere mensen die speciaal voor 

ons bewaren wat ze niet meer gebruiken. Deze goederen mogen we kosteloos opslaan in onze 

opslag in Zeewolde, gesponsord door MiniOpslag Zeewolde. Bij elke reis nemen de deelnemers een 

koffer vol hulpgoederen mee, maar ook mogen we containers aanvullen die toch al die kant op 

gaan, via een bedrijf in Nederland.  



DRESS A PRINCESS: Deze organisatie heeft voor alle meisjes in het hostel een nieuwe jurk genaaid 

om hen te laten weten dat ze waardevol zijn. De uitreiking van de jurkjes ging gepaard met een 

feest, georganiseerd door de leden van de zomer groepsreis. Deze actie was een groot succes. 

DECEMBER: Het Assink College hield haar jaarlijkse decemberactie waarbij sponsoracties en een 

benefietdiner een mooi bedrag opleverden voor Stichting Amuria. Daarvan konden 2 kinderen 

worden gesponsord om naar de middelbare school te gaan. Een passende bestemming! 


