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Wat doe je?  

Binnen de Rotary club ben ik penningmeester and directeur service projects. 

Binnenkort word ik president van onze nieuwe Roteract club. Ik heb een 

business in kleding, daarnaast houd ik varkens en verbouw groenten  

Wat wil je bereiken? 

 Ik wil jonge mensen leren zelf verantwoordelijkheid te nemen en ze 

motiveren in hun werk. Daarnaast wil ik onze huidige leden behouden en 

nieuwe mensen aantrekken om te participeren in onze service-projecten en 

op die manier een positieve impact te hebben op onze gemeenschappen. Ik 

wil vooral jonge mensen stimuleren en ondersteunen om zich te ontwikkelen 

op het gebied van technologie. In het algemeen wil ik behoeften binnen de 

gemeenschappen identificeren en samen met anderen werken aan 

oplossingen.  

Quote  

Niets is groot of klein , als je het goed aanpakt en het resultaat oplevert 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. COVID 19 lock down 

Op het moment dat we wilden beginnen me het grootschalig testen en behandelen van leerlingen in 

de exmenklassen van onze 100 overheids basisscholen werd een lockdown van 6 weken afgekondigd. 

Op zich begrijpelijk; Oeganda heft de besmetting lang laag kunnen houden, maar nu dreigt het 

ernstig uit de hand te lopen. De maatregelen zijn heel serieus:  

Geen auto rijden, geen openbaar vervoer, geen markten, scholen dicht etc. Dit betekent voor ons , 

dat we eigenlijk niets kunnen doen. Binnen de Rotary hebben we nog wel contact via zoom, maar dat 

is niet makkelijk, want niet iedereen heft een computer of smartphone, of zelfs elektriciteit.  

 

The moment we wanted to start large-scale testing and treatment of students in the exam classes of 

our 100 government primary schools, a 6-week lockdown was announced. Understandable; Uganda 

has been able to keep the infection low for a long time, but now it threatens to get seriously out of 

hand. The measures are very serious:  

No driving, no public transport, no markets, schools closed, etc. For us this means we can actually do 

nothing. Within the Rotary we still have contact via Zoom, but that is not easy, because not everyone 

has a computer or smartphone, or even electricity. 

 

 

 

 

 

 

What do you do?  

Within the Rotary club I am the treasurer and director of service projects. 

Soon I will be president of our new Roteract club. I have a business in clothing, 

I also keep pigs and grow vegetables.  

What do you want to achieve?  

I want to teach young people to take responsibility for themselves and to 

motivate them in their work. In addition, I want to retain our current 

members and attract new people to participate in our service projects and 

thus have a positive impact on our communities. I especially want to 

encourage and support young people to develop in the field of technology. In 

general, I want to identify needs within the communities and work with others 

on solutions.  

Quote  

Nothing is big or small, if you do it right and get the result. 



3. Een klein lichtpuntje: blessing of.. hoe je met weinig geld veel kan doen 

3. Light in the darkness: Blessing or… What you can do a lot with little money 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 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.  

Mede namens ons team,  

Hartelijke groet  

Net voor de COVID-tijd, kwam Evan Kroon met vier rollators, geregeld door 

mijn nicht Nelleke. Een er van heb ik zelf enige tijd veel gebruikt, een andere 

heeft Julius omgebouwd voor een oude dame, zodat ze vervoerd kon 

worden in en om het huis. Maar de ode dame is overleden en de rolator 

kwam gelukkig terug.  

Deze week kwam Blessing, een meisje van 2-3 jaar langs met haar moeder. 

Blessing, (what is in a name) is geboren met Spina Bifida, is snel geopereerd 

en kan nu wel een beetje lopen, maar niet zonder steun. Ik heb haar de 

rollator gegeven en ze kon niet ophouden met lopen achter de rollator. 

Vervolgens heeft Julius de rollator weer aangepast, zodat Blessing er mee 

kan lopen, maar erook goed in vervoerd kan worden. Ik verwacht dt 

Blessing, snel in staat zal zijn, zelfstandig te lopen en dan kunnen we de 

rollator weer voor iemend anders inzetten. O ja, kosten? 5 euro 

Just before the COVID time, Evan Kroon came with four walkers, arranged 

by my niece Nelleke. I used one a lot for myself for some time. Julius 

converted another for an old lady, so that she could be transported in and 

around the house. But the old lady passed away and the rollator came back.  

This week, Blessing, a 2-3 year old girl, came by with her mother. Blessing, 

(what is in a name) who was born with Spina Bifida, was operated on quickly 

and can now walk a little, but not without support. I gave her the walker 

and she couldn't stop walking behind the walker. Julius then adapted the 

rollator again, so that Blessing could walk with it, but can also be 

transported well in it. I expect that Blessing will soon be able to walk 

independently and then we can use the rollator for someone else. Oh yes, 

costs? 5 Euros. 



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 

 

I hope to be back in the Netherlands in 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 walkers (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. If you do not want to receive the INFOs 

anymore; please give me a heads up.  

Also on behalf of our team,  

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 


