
JAARVERSLAG 2019 

HULPGOEDEREN 

Over het hele jaar krijgen we van veel mensen hulpgoederen, varierend van brillen (Pearl Zeewolde), 
(kinder) kleding van particulieren en van Freewear, schoenen, verbandmiddelen, sportkleding en 
ballen (VV Zeewolde en KV Wolderwijd) en babydekentjes (de Breierij Zeewolde en verschillende 
particulieren), Pennen en schriften (Pinkcube). Zo kan het gebeuren dat we in oktober 96 
bananendozen vol hulpgoederen op transport naar Oeganda kunnen zetten. Goederen die daar heel 
welkom en hard nodig zijn.  

PROJECTEN 

• Het aantal leerlingen in het scholarship programma is in dit jaar opgelopen naar 137 
leerlingen. In december doen 16 leerlingen eindexamen en verlaten kort daarna met een 
diploma het programma.  

• Verschillende mensen doneerden voor de aanschaf van een geit, een boodschappenpakket, 
schoolpakket of een set wasbaar maandverband, wat voor veel mensen een welkom 
geschenk was.  

• Er kwamen verschillende donaties binnen voor de uitbreiding van het hostel bij Little 
Apostles Nursery en Primary School in het vluchtelingenkamp van Soroti. Daardoor werd het 
mogelijk om een gloednieuw gebouw te plaatsen voor de meisjes die verblijven in dit hostel.   

REIZEN 

Er vind in februari een reis plaats van 7 deelnemers, waarbij veel tijd in Soroti / Amuria wordt 
doorgebracht. Meerdere deelnemers waren al eerder met een reis van stichting Amuria mee 
geweest en genoten niet minder dan de “nieuwe” deelnemers.  

In Juli/aug. Is er weer een onderwijsreis, waarbij ervaren leerkrachten een bijdrage leverden aan het 
onderwijs in een basisschool en middelbare school. Tevens werd een sport- en spelmiddag 
georganiseerd, waar veel kinderen aan deelnamen.  

STANDS 

Stichting Amuria werd op verschillende momenten door het jaar heen vertegenwoordigd op een 
stand, voor verkoop van producten uit Oeganda en het verstrekken van informatie over de 
projecten. Dit was in oktober bij Flevotin, in december op de kerstmarkt in Zeewolde en in december 
bij de PGZ 

Bij de PGZ was in november ook al een presentatie gegeven over het werk van stichting Amuria en 
de bijdrage van deze kerkelijke gemeente aan verschillende projecten.  

Ook dit jaar hebben een aantal leerlingen van het Assink College in Eibergen zich weer hard gemaakt 
voor de projecten van stichting Amuria, middels een verkoopactie op school.  

Terwijl het jaar dan ten einde loopt wordt er alweer volop gewerkt aan de voorbereidingen van een 
reis in 2020. 

 


