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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,  

Gisteren werd ik geschokt door het feit dat er al een maand geen zuurstof meer was in het 

Healthcentre 4 ( een klein ziekenhuis). De reden was dat het geld op was. Het gevolg is dat er naar 

schatting 10 mensen, onder wie veel baby’s, onnodig zijn gestorven door verstikking. 

Het probleem is de kosten van vervoer van de zuurstofcilinders. De zuurstof zelf is gratis. Die kosten 

zijn 30 euro per rit, 90 euro per jaar. Uiteraard heb ik besloten dat dit niet mag gebeuren en een 

ambulance is nu op weg naar Soroti om zuurstof te halen. En uiteraard ga ik hierover met de lokale 

overheid in gesprek.  

Al pratend kwamen andere verhalen boven water. Vorige week nog is een jonge vrouw overleden na 

de geboorte van haar kind, wegens gebrek aan bloed. Bloed is gratis beschikbaar, een speciale 

koelkast is aanwezig, maar het personeel is niet getraind en daarom krijgt het Healthcentre geen 

bloed. De kosten zijn eenmalig 350 euro. Uiteraard gaan we dit ook zsm organiseren. Gelukkig zijn 

deze kosten eenmalig.  

En dan het grootste probleem. In ons district zijn 6 Health centers 3. Dit zijn een soort polyklinieken, 

waar ook geboorten plaatsvinden. Als er iets misgaat, moet de patiënt vervoerd worden naar het 

Healthcenter 4. Dit gebeurde vorig jaar met een vriendin van Rose, Zij stierf na de geboorte op weg 

naar Bukedea een verder gelegen ziekenhuis. Maar zelfs als in het Healthcenter 4 zuurstof en bloed 

is, is er een probleem. Op het moment dat de urgentie duidelijk is moet er geld op tafel komen voor 

het transport. Dat kost per keer ongeveer 12 euro. Maar niemand heeft zo veel geld paraat. Voor het 

geld er is, is de patiënt overleden.  



De schatting is dat dit urgent vervoer gemiddeld 5 keer per week nodig is. Dat is dus 3000 euro per 

jaar. We kunnen er voor zorgen dat er een reserve is bij het benzinestation, zodat de ambulance 

altijd kan tanken. Uiteraard gaan wij ook hierover in gesprek om een definitieve oplossing te vinden. 

Wil je levens redden, dan is dit je kans.  

Hartelijke groet  

Ab Koffeman  

President Rotary club Bukedea Uganda  

Voorzitter bestuur Stichting YOUganda  
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Dear reader,  

Yesterday I was shocked by the fact that there had been no oxygen in Healthcentre 4 (a small 

hospital) for a month. The reason was that the money ran out. As a result, an estimated 10 people, 

many of them babies, have died unnecessarily from suffocation.  

The problem is the cost of transporting the oxygen cylinders. The oxygen itself is free. Those costs are 

30 euros per trip, 90 euros per year. Of course I have decided that this should not happen and an 

ambulance is now on its way to Soroti to get oxygen. And of course I will discuss this with the local 

government.  

While talking with the nurses and patients, other stories surfaced. Just last week, a young woman 

died after giving birth to her child, due to lack of blood. Blood is available for free, a special 

refrigerator is provided, but the staff is not trained and therefore the Healthcentre does not receive 

blood. The costs are one-time 350 euros. Of course we will also organize this asap. Fortunately, these 

costs are one-time.  

And then the biggest problem: In our district there are 6 Health centers 3. These are a kind of 

polyclinics, where births also take place. If something goes wrong, the patient has to be transported 

to Healthcenter 4. This happened last year with a friend of Rose, she died after giving birth on her 

way to a nearby hospital. But even if there is oxygen and blood in the Healthcenter 4, there is a 

problem. As soon as the urgency is clear, money must be put on the table for the transport. That 

costs about 12 euros each time. But no one has that much money ready. Before the money is there, 

the patient is dead.  

It is estimated that this urgent transport is needed on average 5 times a week. That is 3000 euros per 

year. We can make sure that there is a reserve at the gas station, so that the ambulance can always 

refuel. Of course we will also discuss this to find a definitive solution. 

If you want to save lives, this is your chance.  

Sincerely,  

Ab Koffeman  
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Uganda Chair YOUganda Foundation  
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