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

contributions are 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 the Netherlands or in Uganda and we report monthly.  
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1. Introductie 

Mijn naam is Rob de Lange. Ik ben de huidige secretaris/ penningmeester van 

stichting YOUganda. 

 

Voorzitter Albert Koffeman en ik waren ooit collega’s als docent aan de 

Hoge school Utrecht.Zo kennen we elkaar. Na mijn pensionering aan de 

universiteit en na een bezoek als toerist ben ik samen met mijn vrouw en een 

Oegandese vriend en zakenpartner een safaribedrijf gestart in Oeganda. 

Toen hoorde ik van een andere oud-collega dat Albert, buiten mijn 

medeweten om, in Oeganda was gaan werken met de YOUganda Foundation. Mijn vrouw en ik 

bereisden alle hoeken van Oeganda: van Kampala, Jinja, Mount Elgon en Kidepo, naar Murchison, 

West Nile, Queen Elizabeth Nation al Park, Lake Bunyonyi en Bwindi waar we het voorrecht hadden 

om dichtbij met de wereldberoemde en bedreigde berggorilla’s te komen, bij verschillende 

gelegenheden. We zijn actief als Stichting in Bukedea en omgeving, vanwege het gebrek aan 

middelen voor de lokale bevolking en de bevoorrechte mogelijkheid voor ons om fondsen en 

expertise met hen te delen. Maar tegelijkertijd mogen we nooit vergeten dat Oeganda ooit – en nog 

steeds – met recht de Parel van Afrika werd genoemd. Dus tegen degenen die eraan denken om onze 

projecten te steunen en misschien zelfs persoonlijk te bezoeken, zeg ik: combineer het met een tour 

door dit prachtige land. Ik kan je er niet meer naartoe brengen, persoonlijk, maar kan je nog steeds 

adviseren en vertellen over de vriendelijke mensen en het adembenemende landschap. 

Hier sta ik een beetje onzeker met onze 

Oegandese vriend Moses, die een rotspython 

gevangen heeft met zijn blote handen(!) bij een 

overgroeide poel, waar hij klaar lag om toe te 

slaan. 

 

 

 

 

 



1. Introduction 

My name is Rob de Lange. I am the current secretary/treasurer of the foundation YOUganda. 

Chairman Albert Koffeman and I were once colleagues as teachers at the Hogeschool Utrecht. That's 

how we know each other. After my retirement from the university and after visiting as a tourist, I 

started a safari company in Uganda with my wife and a Ugandan friend and business partner. Then I 

heard from another former colleague that Albert, unbeknownst to me, had started working in 

Uganda with the YOUganda Foundation. My wife and I traveled all over Uganda: from Kampala, Jinja, 

Mount Elgon and Kidepo, to Murchison, West Nile, Queen Elizabeth National Park, Lake Bunyonyi 

and Bwindi where we had the privilege of getting up close with the world’s famous and endangered 

mountain gorillas. We operate as a Foundation in Bukedea and the surrounding area, due to the lack 

of resources for the local population and the privileged opportunity for us to share funds and 

expertise with them. But at the same time, we must never forget that Uganda once was rightfully 

called the Pearl of Africa. So to those who are thinking of supporting our projects and maybe even 

visiting in person, I say: combine it with a tour of this beautiful country. I can't take you there 

anymore personally, but can still advise and tell you about the friendly people and breathtaking 

scenery. 

Here I am, a little unsure, with our Ugandan 

friend Moses, who caught a rock python with his 

bare hands(!) at an overgrown pool where it lay 

ready to strike.  

 

 

 

 

2. Terug in Europa 

Sinds haast twee en een half jaar (COVID) ben ik weer terug in Nederland en Belgie. Op het moment 

dat ik dit schrijf is deze periode net achter de rug. Behoorlijk vermoeid maar zeer voldaan kijk ik 

graag terug op deze periode. Aller eerst was het heerlijk om mijn familie en vrienden weer te zien, 

speciaal natuurlijk mijn zoon, schoondochter en kleinzoons, bij wie ik mocht verblijven. De lang 

periode van elkaar niet zien maakte deze periode intens en steeds beter. Minder heerlijk was een 

boel adminstratief-financieel werk dat gedaan moest worden, maar het is gelukt. 

Fantastisch waren de ontmoetingen met Rotary clubs, waar we al langer een band mee hebben en 

die veel voor ons gedaan hebben: Rijswijk- Ypenburg, die ons al heel veel gesteund hebben met 

verschillende projecten en dat zeker zullen blijven doen Nieuwkoop, die ook al veel voor ons hebben 

gedaan en mij en mijn broer hartelijk ontvingen voor de Otterloop, die ik van mezelf moest en zou 

lopen. Een deel van de opbrengst was ten bate van onze projecten.  

Andere clubs waar ik op herhaling was en met veel enthousiasme werd ontvangen waren Woerden, 

Voorschoten-Leidshendam en Pijnacker-Nootdorp. Allen heel veel dank voor de steun en 

betrokkenheid; iemand zei: Nou voel je dat je niet alleen lid bent van een club, mar dat je ook 

verbonden bent met mensen over de hele wereld. Dat heb ik ook heel sterk gevoeld. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ook wil ik de clubs van Wijchen, Amsterdam zo, Franeker, Goes-Reimerswaal en Wageningen-

Bergpoort memoreren waar ik voor de eerste keer geweest ben, maar wellicht niet voor het laatst. 

Dank voor jullie inzet en betrokkenheid.  

Een speciaal plekje voor de RC van Kasterlee. De ontvangst, de gastvrijheid, de betrokkenheid was 

werkelijk onvergetelijk. Het heeft er toe geleid dat mijn broer en ik er nog weer terug zijn gegaan om 

te participeren in de fietstocht Kasterlee fietst. 

 

Ook denk ik met veel dankbaarheid terug aan mijn presentatie in de Fonteinkerk in Amersfoort, die 

onze projecten voor twee jaar gaat steunen. 

Om het bestuur van Youganda te versterken en de deskundigheid te ver groten heb ik gesprekken 

gehad met 3 specialisten op verschillende gebieden. We hopen en verwachten dat dat zal leiden tot 

verdere positieve ontwikkeling. 

2. Back in Europe 

I have been back in the Netherlands and Belgium after almost two and a half years (COVID). At the 

time of writing this, this period has just ended. Pretty tired but very satisfied, I like to look back on 

this period. First of all, it was wonderful to see my family and friends again, especially my son, 

daughter-in-law and grandsons, with whom I was allowed to stay. The long period of not seeing each 

other made this period intense and increasingly better. Less delightful was a lot of administrative-

financial work that had to be done, but it worked.  

The meetings with Rotary clubs, with whom we have had a relationship for some time and who have 

done a lot for us, were fantastic: Rijswijk- Ypenburg, who have already supported us a lot with 

various projects and will certainly continue to do so. 

Nieuwkoop, who have already done a lot for us and welcomed me and my brother warmly for the 



Otterloop, which I had to and would run by myself. Part of the proceeds went to benefit our projects. 

Other clubs where I have been in the past and was received with great enthusiasm again were 

Woerden, Voorschoten-Leidshendam and Pijnacker-Nootdorp.  

Thank you all very much for the support and involvement. Someone said: Well, you feel that you are 

not only a member of a club, but you are also connected with people all over the world. I also felt 

that very strongly. 

I also want to memorate the clubs of Wijchen, Amsterdam, Franeker, Goes-Reimerswaal and 

Wageningen-Bergpoort where I went for the first time and probably not for the last. Thank you for 

your commitment and involvement.  

A special place for the RC of Kasterlee. The welcome, the hospitality and the involvement was truly 

unforgettable. As a result, my brother and I went back there to participate in the cycling tour. 

I also think back with great gratitude to my presentation in the Fonteinkerk in Amersfoort, which will 

support our projects for two years.  

In order to strengthen the board of Youganda and increase the expertise, I have had conversations 

with 3 specialists in different fields. We hope and expect that this will lead to further positive 

development. 

 

3. Impaired but independent 

Half Oktober zijn we van start gegaan met het project “Impaired but Independant” In dit project 

trainen we mensen met een beperking in een bepaald beroep of activiteit, zodat ze daarna in staat 

zijn zichzelf een inkomen te verwerven en voor zichzelf en hun verwanten te zorgen. Na de training 

worden ze begeleid om een bedrijfje op te starten, totdat ze in staat zijn zich zelfstandig te redden. 

 

 

 

 

 

 

 

Voordat we konden beginnen hebben we eerst het gebouw en omgeving toegankelijk gemaakt voor 

mensen met een beperking. Vervolgens hebben we de 8 geselecteerden uitgenodigd en heeft een 

arts ze onder zocht, vooral om te kijken of ze het beoogde beroep aan zouden kunnen en of er nog 

aanvullend medisch onder zoek of behandeling geindiceerd was.. De trainees verblijven gedurende 

de opleiding op de locatie. 

 

 

 

 



Drie trainees worden opgeleid als timmerman, drie als naaister en 2 als kapster Veel dank aan 

anonieme donoren en rotaryclubs, die dit mogelijk hebben gemaakt. Binnenkort start de RC Rijswijk-

Ypenburg een oliebollen en wijnactie tbv dit project. Wellicht vooral voor mensen en clubs die niet te 

ver verwijderd zijn van Rijswijk een mogelijkheid om aan te haken?  

Meer informatie volgt 

 

In Octobre we started with a project called “Impaired but Independant”  

In this project we train people with disabilities in a certain profession or activity so that they are then 

able to earn an income for themselves and take care of themselves and their relatives. After the 

training, they are guided to start a small business until they are able to manage on their own. 

Before we could start, we first made the building and surroundings accessible for people with 

disabilities.  

We then invited the 8 selected people and a doctor examined them, mainly to see if they could 

handle the intended profession and whether additional medical examination or treatment was 

necessary. The trainees stay at the location during the training. 

Three trainees are trained as carpenters, three as seamstresses and 2 as hairdressers. Many thanks 

to anonymous donors and rotary clubs for making this possible. Soon the RC Rijswijk-Ypenburg will 

start an “oliebollen and wine” campaign for this project. Perhaps an opportunity to join? Especially 

for people and clubs that are not too far away from Rijswijk.  

More information follows. 

 

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

Mede namens ons team,  

Hartelijke groet  

Ab Koffeman  

Past President Rotary club Bukedea Uganda  

Voorzitter bestuur Stichting YOUganda  

abkoffe@gmail.com  

+256 760 059 715  

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. 

Everything in this document may be reproduced freely and freely.  

If you no longer wish to receive the INFOs; please give me a heads up.  

From me and the whole team,  

Sincerely,  

Ab Koffeman  



Past President  

Rotary club Bukedea Uganda  

Chairperson YOUganda Foundation  

abkoffe@gmail.com  

+256 760 059 715  

www.youganda.net  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wekelijkse vergadering Rotary Club of Bukedea 

Weekly meeting Rotary Club of Bukedea 


