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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. 

Wat doe je?  

Ik train mensen met een beperking, jongeren, wezen en 

vrouwen, zodat ze in staat zijn om financieel voor zichzelf te 

zorgen. Voorbeelden zijn: houtbewerking, bouwen, het maken 

en repareren van kleding, kapper, catering etc. Als toekomstig 

president ben ik natuurlijk sterk betrokken bij alle activiteiten 

van de club.  

Wat wil je bereiken?  

Als president wil ik nog meer aandacht schenken aan de lange-

termijn impact van onze projecten. Daarnaast wil ik onze 

netwerken, zowel binnen als buiten Rotary en binnen en buiten 

Oeganda verder versterken. Ik wil de club nog actiever maken in 

het realiseren van projecten. Zo wil ik graag de gemeenschap 

ondersteunen. 



 

2. Projecten 

H2O in HC4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H2O in HC4 will be a new project. In Healthcentre 4 there is (tap) water on a very limited scale. The 

district is unable to pay more. The need is very high. Staff live around the HC4, family members of 

patients camp around the HC4 and take care and cook for their loved ones. There is a relatively nice 

wash/toilet group in the children's section, but there is no water. Water is only available in a dubious 

well a km away. In the dry season there is also no water. We have looked at all options and 

harvesting rainwater seems to be the best solution. That doesn't work all year round, but it does 

work for a large part. And it creates relatively few permanent costs (maintenance of course). Gutters 

What do you do?  

I train people with disabilities, young people, orphans and 

women, so that they are able to support themselves financially. 

Examples are: woodwork, building, making and repairing 

clothes, hairdressing, catering etc. As a future president I am of 

course strongly involved in all activities of the club.  

What do you want to achieve?  

As president, I want to pay even more attention to the long-

term impact of our projects. In addition, I want to further 

strengthen our networks, both inside and outside Rotary and 

inside and outside ofd Uganda. I want to make the club even 

more active in realizing projects. That's how I like to support the 

community 

H2O in HC4 wordt een nieuw project. In het Healthcentre 4 is op 

zeer beperkte schaal (leiding)water. Het district is niet in staat om 

meer te betalen. De behoefte is heel groot. Personeel woont rond 

het HC4, familie leden van patienten bivakeren rondom het HC4 

en verzorgen en koken voor hun geliefden. In de kinderafdeling is 

een relatief mooie was/toilet groep, maar er is geen water. Water 

is alleen beschikbaar in een dubieuze bron op een km afstand. In 

de droge tijd is daar ook geen water. We hebben alle opties 

bekeken en het winnen van regen water lijkt de beste oplossing. 

Dat werkt niet het hele jaar, maar wel een groot deel. En het 

creeert relatief weinig blijvende kosten (wel onderhoud 

natuurlijk). Goten en tonnen bij alle geschikte gebouwen kost 

zo’n 1500 euro. 4 en 5 juni is er een digital seminar van Rotary 

over “ Water in healthfacilities. We gaan daar eerst maar eens 

naar kijken. 



and barrels at all suitable buildings cost around 1500 euros. June 4 and 5 there will be a Rotary digital 

seminar on “Water in health facilities. Let's take a look at that first. 

3. Kortere berichten 

Zuurstof en bloed 

Oxygen and blood 

 

 

 

 

Vaccinatie  

Vaccination 

 

 

 

Impaired, but 

independent 

 

 

 

 

Malaria 

 

 

 

Operation 

operations 

 

 

 

 

 

 

Het bloed kan nog niet komen, omdat er nog geen aansluiting op solar power is. Dat is 

nodig, omdat het net vaak uitvalt. Daar wordt momenteel aan gewerkt. De zuurstof heft 

intussen al heel wat levens, vooral van veel baby’s, gered. 

The blood cannot come yet, because there is no connection to solar power yet. This is 

necessary, because the net often fails. This is currently being worked on. Oxygen has 

already saved many lives, especially many babies. 

Er is weer een zending astra-zenica binnen. De commercials op radio Mama Bukedea zijn 

hervat en we verwachten dat dit weer spoedig verwerkt zal zijn. 

Another shipment of astra-zenica has arrived. The commercials on radio Mama Bukedea 

have resumed and we expect this to be processed again soon. 

We verwachten binnen enkele weken te kunnen beginnen met het opleiden van 9 fysiek 

beperkten, tot kapper (3), timmerman(3) en kleermaker (3) Volgende keer hopen we daar 

veel meer over te kunnen rapporteren. 

We expect to be able to start training 9 physically disabled people within a few weeks, to 

hairdresser (3), carpenter (3) and tailor (3). Next time we hope to be able to report much 

more about that. 

Vanaf 7 juni gaan we met een wisselend team van 5 Rotarians naar scholen om leerlingen 

van de examenklas te testen en behandelen. Ook daar kom ik volgende keer op terug. 

From June 7th we will go to schools with team of 5 Rotarians to test and treat students of 

the graduating class. I will also come back to that next time. 

De situatie met COVID lijkt het toe te laten om dit project op kleine schaal te hervatten. 

Jongeren gaan weer naar school en de druk op het Healhcentre4 wordt minder. Overleg 

hierover vindt deze week plaats. 

The situation with COVID seems to allow to resume this project on a small scale. Young 

people are going back to school and the pressure on the Healhcentre 4 is less. Discussion 

about this will take place this week. 



Eind Augustus en September hoop ik weer in Nederland te zijn. Ik ga dan een kerk en heel wat Rotary 

clubs bezoeken. Ik heb weer heel veel zin, zeker na de Covid tijd, in direct contact met mensen. Er is 

op dit moment nog veel tijd in het programma. Neem svp contact met mij op via abkoffe@gmail.com 

om een afspraak te maken.  

Met name laptops en rollators (het degelijke type) kan ik goed mee terug nemen nar Oeganda en zijn 

zeer gewenst.  

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

INFO’s niet meer ontvangen; geef svp even een seintje. 

 

I hope to be back in the Netherlands at the end of August and September. I then go to a church and a 

lot of Rotary clubs. I'm really looking forward to being in direct contact with people again, especially 

after the Covid time. There is still a lot of time in the program at the moment. Please contact me at 

abkoffe@gmail.com to make an appointment.  

In particular laptops and rollators (the decent type) I can take back to Uganda and are very desirable.  

 

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. 

Everything in this document may be reproduced freely and freely. Do not want to receive the INFOs 

anymore; please give me a heads up. 

 

Ten slotte 

Finally 

Aanbevelingen  

Recommendations 

“Ik volg als tropen arts al enkele jaren de projecten in Bukedea. Samen met het team denken we na 

over de best mogelijke aanpak Ik heb veel bewondering voor de resultaten die ze behalen.”  

“As a tropical doctor, I have been following the projects in Bukedea for several years. Together with 

the team we think about the best possible approach. I have great admiration for the results they 

achieve.” 

- Dr. Xavier de Béthune, Mortsel, Belgie.  

 

“Ab is een gepassioneerd verteller over het werk dat hij in Oeganda verzet.. Maar bovenal is hij een 

doener!”  

“Ab is a passionate storyteller about the work he does in Uganda.. But above all, he is a doer!” 

- Tijs Rotmans, RcRijswijk-Ypenburg  

“I see you are doing great work and commend you for your service to the community.”  

- Maureen Brotherton, Rotary Malaria Partners International  

 

 



Mede namens ons team,  

Hartelijke groet  

Ab Koffeman  

Rotary club Bukedea Uganda  

Voorzitter bestuur Stichting YOUganda 

 

Also on behalf of our team,  

Sincerely 

Ab Koffeman  

Rotary club Bukedea  

Uganda Chair YOUganda foundation 


