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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,  

Vorige maand berichtte ik over het probleem met zuurstof en bloed in het HC 4. Dit leidde tot veel 

donaties, waar we voorlopig weer mee uit de voeten kunnen. Veel dank daarvoor 

Overigens bepaalde deze zaak ons wel weer bij het probleem van de tienerzwangerschappen. In 

Oeganda is 90% van de tienermeisjes zwanger voor het 20e jaar. Mary, een van onze teamleden, is 

onderwijzeres en kwam er toen de scholen weer begonnen na de lockdown achter, dat 4 van de 

meisjes (14-16) zwanger waren. Solomon, haar echtgenoot, vertelde dat het op zijn school niet 

voorkwam. In zijn school wordt veel aandacht geschonken aan seksuele voorlichting. In het algemeen 

is praten over seksualiteit een taboe. Voor veel mensen is het een soort westerse perversiteit. 

 

Robert is de eerste baby, die dankzij deze actie in leven is gebleven. 

Overbodig te zeggen dat de familie erg blij was. Vooral ook de 30 jaar 

oude grootmoeder Ongetwijfeld zullen velen volgen. Het mooie van 

werken in Oeganda is dat je altijd verrast wordt. Plotseling bleek dat er in 

totaal nog zo’n 5 of 6 kleine cilinders moeten zijn. Er wordt nu gezocht 

naar een hulpmiddel om deze kleine cilinders te vullen vanuit de grote. 

Dat zou moeten kunnen. Als iemand daar ervaring mee heeft, hoor ik dat 

graag. Op die manier kunnen we dan de HC3’s en de ambulances voorzien 

van zuurstof. 



Dear reader,  

Last month I reported about the problem with oxygen and blood in the HC 4. This led to many 

donations, which we can deal with for the time being. Many thanks for that 

Robert is the first baby to survive thanks to this action. Needless to say, the family was very happy. 

Especially the 30-year-old grandmother. Undoubtedly many will follow. The great thing about 

working in Uganda is that you are always surprised. Suddenly it turned out that there must be about 

5 or 6 small cylinders in total. A tool is now being sought to fill these small cylinders from the large 

ones. That should be possible. If anyone has experience with that, I'd love to hear it. That way we can 

supply the HC3s and the ambulances with oxygen.  

Incidentally, this case again determined us to the problem of teenage pregnancies. In Uganda, 90% of 

teenage girls are pregnant before the age of 20. Mary, one of our team members, is a teacher and 

found out when schools started again after the lockdown that 4 of the girls (14-16) were pregnant. 

Solomon, her husband, said it didn't happen at his school. In his school a lot of attention is paid to 

sex education. In general, talking about sexuality is taboo. For many people it is a kind of western 

perversity. 

In één van de spotjes had ik mijzelf voorgesteld als “President of Bukedea Rotaryclub” Van de week 

begroette een dame mij als “President of Bukedea”. Dat was grappig 

Last week it turned out that the turnout for vaccination was very moderate. People are frightened by 

all the stories and are often ill-informed. Together with Radio Mama Bukedea we have ensured that 

a commercial is broadcast 4 times a day for a month, in which prominent figures indicate that they 

have been vaccinated. This has worked so well that there is now a shortage of vaccine. We are going 

to postpone the further commercials until there are vaccinations available again.  

In one of the commercials I had introduced myself as “President of Bukedea Rotaryclub” This week a 

lady greeted me as “President of Bukedea”. That was funny 

 

Met het bloed gaat het ook voorspoedig. Vorige week is het personeel van het HC4 getraind in het 

omgaan met bloed. Afgelopen week en komende week worden 2 laboranten voor een week speciaal 

De afgelopen week bleek dat de opkomst voor vaccinatie zeer matig 

was. Mensen zijn bang door alle verhalen en vaak ook slecht 

geinformeerd. Samen met Radio Mama Bukedea hebben we er voor 

gezorgd dat een maand lang 4x daags een spotje uitgezonden 

wordt,waarin prominenten aangeven dat ze zich hebben laten 

vaccineren. Dit heeft zo goed gewerkt dat er nu een tekort is aan 

vaccin. We gaan de verdere spotjes uitstellen tot er weer vaccin is. 



getraind In Mbale. Toen ik een van de 2 vroeg hoe ze er tegen aan keek, antwoordde dat ze zeer 

enthousiast was want in haar opleiding had ze alleen de theorie gehad, maar nooit de praktijk. Een 

van de problemen van Oeganda.  

Een verslag op de nationale commerciele tv zender NBS vind je op 

https://www.youtube.com/watch?v=v9rfUWVzggU&authuser=0

The blood is also doing well. Last week the staff of the HC4 was trained in how to handle blood. Last 

week and next week, 2 lab technicians will be specially trained in Mbale for a week. When I asked 

one of the 2 how she saw it, she replied that she was very enthusiastic because in her training she 

only had had the theory, but never the practice. One of Uganda's problems.  

A report on the national commercial TV channel NBS can be found at 

https://www.youtube.com/watch?v=v9rfUWVzggU&authuser=0 

Vrijdag hadden we de eerste presentatie over omgaan met 

malaria in Katchumbala Township ps. De eertse keer heb ik 

zelf gedaan met vertaling in het Ateso van Martha, de 

andere 99 scholen gaan gedaan worden door leden van 

Rotary en Roteract (jongeren) Bukedea in de eigen taal. Wel 

bleek ons dat je uit moet kijken dat je ondersteunend blijft 

en dat je niet de verantwoordelijkheid van ouders 

overneemt. Na afloop werden we toegezongen door en 

hebben we gezongen met kinderen van de school.  

Friday we had the first presentation on dealing with malaria 

in Katchumbala Township Primary School. The first time I 

did it myself with translation into Ateso of Martha, the 

other 99 schools will be done by members of Rotary and 

Roteract (youth) Bukedea in their own language. However, 

we did find that you have to be careful that you remain 

supportive and that you do not take over the responsibility 

of parents. Afterwards we were sung by and we sang with 

children from the school. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v9rfUWVzggU&authuser=


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je eens een keer ondergedompeld worden in een andere wereld met heel veel uitdagingen: kom 

eens langs. Never a dull moment. Wil je als Rotary club (weer) een presentatie via Zoom; je bent van 

harte welkom. Eind augustus en september hoop ik weer in Neerland te zijn, het is mij een genoegen 

om weer een bezoek te brengen aan Rotary clubs of andere groepen. Afspraken daarvoor kunnen nu 

al gemaakt worden.  

Alles in dit document mag vrijelijk en naar hartelust gereproduceerd worden.  

Hartelijke groet Ab Koffeman  

Rotary club Bukedea Uganda  

Voorzitter bestuur Stichting YOUganda  

abkoffe@gmail.com  

00256760059715  

www.youganda.net  

NL27 INGB 0008 3588 00 t.n.v Stichting YOUganda 

 

Would you like to be immersed in another world with many challenges: come by. Never a dull 

moment. Do you, as a Rotary club, want a presentation via Zoom (again); you are most welcome. I 

hope to be back in the Netherlands at the end of August and September. It is my pleasure to visit 

Rotary clubs or other groups again. Appointments for this can already be made.  

Everything in this document may be reproduced freely.  

Op onze weg terug hebben we een rolstoel opgepikt in Katchaboi 

ps.Deze was gebruikt door Emma, een jongen die uit een boom is 

gevallen en zijn rug ernstig heeft beschadigd. Emma is een echte 

jongen, dus heeft hij al 2 rolstoelen naar de knoppen geholpen. Die 

rolstoelen zijn geschonken door een Amerikaans organisatie, maar zijn 

niet berekend op de situatie hier en zeker niet op Emma. Gelukkig gaat 

het met Emma zelf steeds beter, zodat hij nu gebruik maakt van een 

van onze robuuste Hollandse walkers. Julius, onze technicus is nu bezig 

om van 2 versleten rolstoelen één te maken. Hij heeft al eens een 

walker omgetoverd tot een rolstoel zoals de foto laat zien.  

On our way back we picked up a wheelchair in Katchaboi ps. This was 

used by Emma, a boy who fell from a tree and severely damaged his 

back. Emma is a real boy, so he has already destroyed 2 wheelchairs. 

Those wheelchairs were donated by an American organization, but 

they are not designed for the situation here and certainly not for 

Emma. Fortunately, Emma is doing better and better. He now uses one 

of our robust Dutch walkers. Julius, our technician is now working to 

turn 2 worn out wheelchairs into one. He has already transformed a 

walker into a wheelchair as the picture shows 



Sincerely,  

Ab Koffeman  

Rotary club Bukedea  

Uganda Chair YOUganda Foundation  

abkoffe@gmail.com  

00256760059715  

www.youganda.net  

NL27 INGB 0008 3588 00 t.n.v Stichting YOUganda 


