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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 Emong Samuel (37). Ik ben de District Counselor for the Impaired 

van 2021 tot 2026. 

 

 

 

Wie ben jij?  

Ik ben Samuel en ik ben getrouwd en heb twee zonen en een dochter  

Wat doe jij?  

Ik zet mij in voor mensen met een beperking.  

Wat wil jij?  

Ik wil graag dat als ik stop als counselor mensen met een beperking veel mobieler zijn, bv omdat ze 

een rolstoel hebben of krukken en dat binnen de scholen kinderen met gehoor en gezichtsproblemen 

en kinderen met fysieke problemen zoveel mogelijk geholpen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat doe jij?  

Daarnaast ben ik boer. Ik verbouw casave en pindas. Ook heb ik 2 ossen en een ploeg, die ik gebruik 

om het land van anderen om te ploegen en voor transport. 

 

Noot van de redactie  

Vanwege zijn verdiensten zal Samuel vanaf januari 2022 het lidmaatschap van de Rotary club van 

Bukedea krijgen. 

 

1. Introduction 

My name is Emong Samuel (37). I am district counselor for the Impaired from 

2021 until 2026. 

 

 

 

Who are you?  

I am Samuel. I am married and I have two sons and a daughter.  

What do you do?  

I commit myself to people with disabilities.  

What do you want?  

I would like if I stop as a counselor, that people with disabilities will be much more mobile. For 

example because they have a wheelchair or crutches and that children with hearing and vision 

problems and children with physical problems are helped as much as possible within the schools. 

What do you do?  

I am a farmer. I grow cassava and peanuts. I also have 2 oxes and a plow, which I use to plow the land 

of others and for transport. 

Editor’s note  

Due to his good deeds, Samuel will receive membership of the Rotary club of Bukedea from January 

2022. 



2. Een mooie verrassing 

Vorige week hoorden we opeens dat deze week de Nederlandse orthopedisch chirurg dr. G.J. van 

Norel (Werkgroep Orthopedie Overzee) naar Kumi Hospital Ongino zou komen, die o.a. 

gespecialiseerd is in klompvoeten. Pijlsnel heeft Samuel 25 kinderen, waarvan 13 kinderen met 

klompvoeten, verzameld en zijn de kinderen die geopereerd konden worden geopereerd en andere 

kinderen op andere wijzen, bv met protheses of een rolstoel geholpen. We konden dit niet aan ons 

voorbij laten gaan, omdat het door de COVID lang kan gaan duren, voordat er weer zo’n kans 

aanwezig is. De totale kosten waren ongeveer 1500 euro. De jongeren met klompvoeten, wacht nog 

wel een natraject. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A nice surprise 

Last week we suddenly heard that this week the Dutch orthopedic surgeon Dr G.J. van Norel 

(Working Group Orthopedics Overseas) would come to Kumi Hospital Ongino, which specializes in 

club feet, among other things. With lightning speed, Samuel has collected 25 children, of which 13 

children with club feet, and the children who could be operated on. Other children were helped in 

other ways, eg with prostheses or a wheelchair. We couldn't this pass by, because of COVID it can 



take a long time before such an opportunity is present again. The total cost was about 1500. For the 

young people with club feet, there is still a follow-up trajectory. 

 

3. COVID 

Ondanks het gebrek aan middelen, de late start van de vaccinatie en de aanvankelijke scepsis van de 

bevolking, is de vaccinatiegraad voor COVID van de bevolking van Bukedea District boven 18 jaar nu 

98%. Dit was mede mogelijk omdat wij als Rotaryclub in de lastige beginfase gezaghebbende 

personen via de radio hebben laten verklaren dat zij zich hebben laten vaccineren. Weer een 

voorbeeld van het feit dat je vaak met weinig geld veel kunt doen. Vanaf nu gaan jongeren tussen 12 

en 18 gevaccineerd worden. 

Veel dank aan anonieme donoren en Rotary-clubs, 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? Stuur mij svp een 

mailtje voor meer informatie.  

Veel dank en een groet 

 

Veel sterkte gewenst voor iedereen in Belgie en Nederland in deze periode van onzekerheid rondom 

COVID. Omdat het er niet naar uitziet dat de situatie snel zal verbeteren, heb ik besloten om mijn 

plannen om in mei 2022 naar West-Europa te komen, te laten varen. Ik richt mij nu op augustus – 

september 2022. Wil je als Rotary-club (weer) een presentatie via Zoom; zeker nu de situatie is 

verslechterd, dan ben je van harte welkom. Alles in dit document mag vrijelijk en naar hartenlust 

gereproduceerd worden. Wil je de INFO’s niet meer ontvangen; geef dan svp even een seintje.  

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

eens langs. Never a dull moment. 

Mede namens ons team heel prettige feestdagen,  

Ab Koffeman  

Oud 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 

 

Despite the lack of resources, the late start of vaccination and the initial skepticism of the population, 

the COVID vaccination rate of the population of Bukedea District over 18 years old is now 98%. This 

was partly possible because in the difficult initial phase, we as a Rotary Club had authoritative 

persons declare via radio that they had been vaccinated. Another example of the fact that you can 

often do a lot with little money. From now on, young people between 12 and 18 will be vaccinated 

Many thanks to anonymous donors and Rotary clubs who made 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. Please send me an email 

for more information.  



Many thanks and greetings,  

We wish everyone in Belgium and the Netherlands a lot of strength during this period of uncertainty 

around COVID. It doesn't look like the situation will improve any time soon so I've decided to change 

my plans to come to Western Europe and move them. I am now focusing on August – September 

2022. Do you want a presentation via Zoom as a Rotary club (again); especially now that the situation 

has deteriorated, you are most welcome. Everything in this document may be reproduced freely and 

to your heart's content. If you no longer wish to receive the INFOs; please give me a heads up.  

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

moment 

Happy holidays on behalf of our team 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


