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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 

Wie zijn jullie?  

Ashley Menkiti en Anke Verstraelen. Wij zijn studenten van de opleiding 

voor leerkracht basisonderwijs van de Karel de Grote Hogeschool in 

Antwerpen.  

Wat doen jullie?  

Wij doen onze eind stage van januari tot half april in Bukedea.  

Wat willen jullie?  

Anke: Ik wil mezelf beter leren kennen , ook als leerkracht. Daarnaast wil ik 

graag een steentje bijdragen aan het onderwijs hier. Verder wil ik meer 

leren relativeren en zoveel mogelijk ervaringen opdoen.  

Ashley: Ik wil mijn grenzen verleggen en uit mijn comfort zone komen en 

zo een goede leerkracht worden. Daarnaast wil ik de wereld verkennen en 

zoveel mogelijk nieuwe mensen ontmoeten. 

1. Introduction 

Who are you?  

Ashley Menkiti and Anke Verstraelen. We are students of the elementary school teacher training 

program at the Karel de Grote Hogeschool in Antwerp. 

What do you do?  

We are doing the end of our internship from January until half of April in Bukedea. 

What do you want?  

Anke: I want to get to know myself better , also as a teacher. In addition, I would like to contribute to 

education here. Furthermore, I want to learn to put things into perspective and gain as many 

experiences as possible.  

Ashley: I want to push my limits and get out of my comfort zone and become a good teacher. In 

addition, I want to explore the world and meet as many new people as possible. 



2. Impaired but Independent 

Vorige maand informeerde ik u over het project “ Impaired but Independent”. Eind januari hebben 

de eerste cursisten, 3 kapsters, de training afgerond. Zij ontvingen een certificaat en de materialen 

die nodig zijn om een eigen praktijk te kunnen beginnen. Hun docent zal ze daar nog bij begeleiden. 

4 nieuwe cursisten zijn binnen gekomen en zijn eerst gezien door de dokter om te zien of er verdere 

medische problemen of contrain-indicaties zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last month I informed you about the project " Impaired but Independent". At the end of January, the 

first trainees, 3 hairdressers, completed the training. They received a certificate and the materials 

needed to start their own practice. Their instructor will continue to guide them in this process. 

4 new students came in and were first seen by the doctor to see if there are any further medical 

problems or contraindications. 

 

3. Malaria-project 

Na zowat 2 jaar zijn eindelijk de scholen weer open. Dit betekent dat wij weer verder kunnen gaan 

met ons malaria project. We gaan in 50 scholen de leerling van de laatste klas, die op school 

verblijven, testen op malaria en zo nodig voorzien van medicijnen (Coartem). Zo kunnen ze elkaar 

niet infecteren en hebben ze een goede kans om optimaal te kunnen functioneren, want malaria 

heeft veel invloed op de hersens. 

 

 



 

We zijn begonnen in Bukedea Township Primary School. Zowat 2 jaar geleden was dit een van onze 

proefscholen en was slechts 10% van de leerlingen geinfecteerd, in tegenstelling tot andere scholen 

die een percentage hadden van 50-70%. Nu scoorde deze school 25%. Wij denken dat dit komt 

omdat de kinderen 2 jaar thuis zijn geweest. Deze school is heel actief in de bestrijding van malaria. 

Overigens was dit uiteraard een nieuwe groep. 

 

After about 2 years, schools are finally open again. This means that we can continue our malaria 

project. In 50 schools, we are going to test the pupils of the last class, who are staying at school, for 

malaria and if necessary provide them with medicine (Coartem). That way they can't infect each 

other and have a good chance of functioning optimally, because malaria affects the brain a lot. 

We started in Bukedea Township Primary School. About 2 years ago, this was one of our pilot schools 

and only 10% of the students were infected, unlike other schools that had rates of 50-70%. Now this 

school scored 25%. We think this is because the children have been home for 2 years. This school is 

very active in malaria control. Also, this was obviously a new group. 

 

4. Operation Operations 

Omdat de scholen weer open zijn , kunnen we ook met dit project weer verder. Kinderen, die 

gehandicapt zijn door een verkeerde toepassing van kinine tegen malaria, kunnen binnenkort in ons 

eigen Health Centre 4 geopereerd worden, zodat ze weer optimaal kunnen functioneren. Wij hebben 

de benodigde machines aangeschaft, die nodig zijn om de operaties optimaal te laten verlopen en we 

hebben samen met de toekomstige orthopedisch chirurgen, de situatie geinspecteerd, zodat die 

geoptimaliseerd kan worden. We hopen binnen een maand aan de slag te kunnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intussen zijn 15 kinderen die in december geopereerd zijn aan klompvoet(en) terug geweest in 

Ongino Hospital om de genezing te controleren en het gips te vervangen. Bij alle kinderen blijkt het 

process voorspoedig te verlopen 

 

Because schools are open again, we can continue with this project. Children, who are handicapped 

by a misapplication of quinine against malaria, can soon be operated on in our own Health Centre 4, 

so that they can function optimally again. We have purchased the necessary machinery needed to 

make the operations optimal, and together with the future orthopedic surgeons, we have inspected 

the situation so that it can be optimized. We hope to be up and running within a month. 

Meanwhile, 15 children who underwent surgery for clubfoot(s) in December returned to Ongino 

Hospital to check the healing and replace the cast. All children appear to be doing well. 

 

Veel sterkte gewenst voor iedereen met COVID. Wil je als Rotary club (weer) een presentatie via 

Zoom; dan ben je van harte welkom. Alles in dit document mag vrijelijk en naar hartelust 

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

Hartelijke groet 

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 

 

We wish everyone a lot of strength with COVID. If you, as a Rotary club, would like a presentation 

(again) via Zoom; 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 us a call.  

Kind regards 

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 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


