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These organizations work together under the name “Bukedea projects”. We guarantee that donor 

contributions be used for the purpose for which they were given. It is spent on materials and services 

of local people according to local standards. We do not maintain a money-consuming organization in 

either the Netherlands or Uganda and we report very regularly. 

Beste lezer,  

Covid vertraagt ontwikkeling, bijvoorbeeld de uitvoering van “Operation Operations”, maar het lijkt 

de samenwerking tussen organisaties te versnellen. Vandaar dat wij in staat zijn, mede dankzij 

samenwerking met andere organisaties, onze activiteiten flink uit te breiden. Graag stellen we u op 

de hoogte van de laatste ontwikkelingen, wat betreft: 

Dear reader,  

Covid is slowing down development, for example the execution of “Operation Operations”, but it 

seems to be accelerating collaboration between organizations. That is why we are able to 

considerably expand our activities, partly thanks to cooperation with other organizations. We would 

like to inform you about the latest developments regarding: 

Vanwege COVID zijn de scholen nog grotendeels gesloten en moet het Health centre standby zijn 

voor COVID. We hopen in februari te kunnen beginnen met de operatie van 1000/1500 kinderen met 

een fysieke beperking vanwege kinine-injecties. Alle voorbereidingen, zoals renovatie van slaapzalen 

en het aanleggen van elektriciteit zijn voltooid. 

 

 

De Rotary club van Nieuwkoop heeft een mooi initiatief 

genomen door kaarten te ontwikkelen, die verkrijgbaar 

zijn voor 5 euro per set via www.beeldschrift.com. Het 

geld komt geheel ten goede aan “Operation Operations” 



Due to COVID, the schools are still largely closed and the Health center has to be on standby for 

COVID. We hope to be able to start surgery in February on 1000/1500 children with physical 

disabilities due to quinine injections. All preparations, such as renovation of dormitories and 

installation of electricity have been completed. 

The Rotary club of Nieuwkoop has taken a great initiative by developing postcards, which are 

available for 5 euros per set via www.beeldschrift.com. The money will go entirely to “Operation 

Operations”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Impaired, but independent” is a project that gives people with disabilities the opportunity to 

develop professional skills and thus support themselves. Skills are eg.: - Woodwork and carpentry - 

Learning how to make bags - Making Liquid Soap - Computer skills - Making Malaria Nets We deploy 

these people again to support other projects, such as making classrooms and dormitories free of 

mosquitoes and making mosquito nets. Like this, it works both ways. We hope to complete this 

project financially in the near future. Your support is most welcome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Impaired, but independent” is een project dat mensen met een beperking de 

kans geeft om professionele vaardigheden te ontwikkelen en zo in hun eigen 

levensonderhoud te voorzien. Vaardigheden zijn bv.  

- Houtbewerking 

- Tassenmaken  

- Vloeibare zeep maken  

- Computer vaardigheden  

- Malarianetten maken  

We zetten deze mensen weer in ter ondersteuning van andere projecten bv. 

het muskieten-vrij maken van lokalen en slaapzalen en het maken van 

klamboes. Zo snijdt het mes aan 2 kanten. In de komende tijd hopen we dit 

project financieel rond te krijgen. Uw steun is zeer welkom. 

Bestrijding van malaria blijkt een van de meest effectieve manieren te zijn, om 

geld in ontwikkelingslanden te besteden. Op dit moment worden in Bukedea 

district duizenden klamboes verstrekt aan gezinnen door de overheid. 

 

 

De examenklassen in het basisonderwijs, P7, zijn eind oktober weer begonnen 

na de lockdown. Deze kinderen slapen op school, omdat ze thuis geen 

elektriciteit hebben en omdat ze zich dan op hun schoolwork kunnen 

concentreren. Maar scholen hebben geen klamboes en de avondlessen vinden 

vaak plaats in niet goed afgesloten lokalen. Dankzij een gift van 5025 euro van 

RC Rijswijk-Ypenburg konden we een start maken met het malaria-vrij maken 

van scholen. 



 

Uit een test bleek dat 60% van leerlingen en leerkrachten chronische malaria hebben. Op de korte 

termijn heeft dit een negatieve invloed op zowel hersen-als orgaanfuncies . Op langere termijn kan 

het levensbedreigend zijn. We hebben alle geïnfecteerde behandeld . Bij een hertest na twee weken 

bleek dat iedereen malaria-vrij was. Dat is geweldig, want dat betekent dat tegen lage kosten 

leerlingen getest en behandeld kunnen worden. Uiteraard hebben we scholen voorzien van netten 

en samen met de scholen gewerkt om (avond)lokalen en slaapzalen mosquito-proof te maken. Wij 

hopen dat omdat deze studenten een jaar lang afgezonderd leven, ze in hoge mate vrij kunnen 

blijven van malaria, zodat ze ”schoon” terug kunnen gaan naar huis om daar onder een net te slapen. 

Wij hopen dat wij dankzij donoren en een Grant van Rotary Malaria Partners, er uiteindelijk voor 

kunnen zorgen dat in alle 100 overheidsscholen, leerlingen in P7 malaria-vrij kunnen worden 

gemaakt en gehouden. 

Fighting malaria appears to be one of the most effective ways to spend money in developing 

countries. At present, thousands of mosquito nets are provided to families by the government in 

Bukedea district. 

The exam classes in primary education, P7, started again at the end of October after the lockdown. 

These children sleep at school because they have no electricity at home and they can concentrate on 

their school work. But schools do not have mosquito nets and evening classes often take place in 

rooms that are not properly closed. Thanks to a donation of 5025 euros from RC Rijswijk-Ypenburg, 

we were able to make a start with making schools malaria-free. 

A test showed that 60% of students and teachers have chronic malaria. In the short term, this 

negatively affects both the brain and the organ functions. In the long run, it can be life-threatening. 

We have treated all those who were in infected . A retest after two weeks showed that everyone was 

malariafree. That's great, because it means that students can be tested and treated at a low cost. We 

also provided the schools with nets and worked together with them to make (evening) classrooms 

and dormitories mosquito-proof. We hope that, because these students live in isolation for a year, 

they can remain largely free from malaria. In that way they can go home "clean" and sleep under a 

net. We hope that thanks to donors and a grant from Rotary Malaria Partners, we can ultimately 

ensure that in all 100 government schools, students in P7 can be made and kept malaria-free. 

 

Dankzij ”Help Bukedea” hoeven kinderen in Katchaboi PS in 

klas 1 niet meer op de grond te zitten, maar op bankjes. 

Verder heeft “Help Bukedea” er voor gezorgd, dat elektriciteit 

in het nieuwe gebouw van het Healhcentre 4, goed functioneert. 

De bankjes zijn gemaakt door mensen met een beperking. 



Thanks to ”Help Bukedea” children from primary 1 in Katchaboi Primary school no longer have to sit 

on the floor, but on benches. Furthermore, “Help Bukedea” has ensured that electricity in the new 

building of the Healthcentre 4 functions properly. The benches are made by people with disabilities.

 

Thanks to Roteract club Namboole, Kampala, latrines for staff have been realized in Health center 4.

Per 1 juli 2021 hopen we een Rotaractclub op te starten . Dit wordt een E-club; we hebben al 2 

Vlaamse leden. Op die manier hopen we de jonge mensen, zowel uit Oeganda als uit donorlanden 

met elkaar in contact te brengen en bij ons werk te betrekken. Neem svp contact op als je een 

kandidaat weet.  

Intussen blijft voor ons de mogelijkheid bestaan om presentaties via internet over ons werk te 

verzorgen voor Rotaryclubs en andere groepen.  

Ik hoop dat ik je hiermee voldoende heb geïnformeerd over ons reilen en zeilen. Wij danken onze 

donoren hartelijk voor hun gulle bijdragen  

Hartelijke groet  

Ab Koffeman 

As of July 1, 2021 we hope to start a Rotaract club. This will be an E-club; we already have 2 Flemish 

members. In this way we hope to get young people, both from Uganda and donor countries, in touch 

with each other and to involve them in our work. Please contact us if you know a candidate.  

In the meantime, we continue to have the opportunity to provide presentations about our work via 

the Internet for Rotary clubs and other groups.  

 

Dankzij Rotaract club Namboole, Kampala zijn latrines voor 

personeel gerealiseerd in het Health center 4. 



I hope that I have informed you sufficiently about our ins and outs. We sincerely thank our donors for 

their generous contributions  

Sincerely,  

Ab Koffeman 


