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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. In memoriam Okiring Augustine 

Geschokt zijn wij als team vanwege het overlijden van Okiring 

Augustine.  

Hoewel hij maar kort Rotarian is geweest, was hij daar geweldig trots 

op. In die korte tijd ontpopte hij zich als een markante 

persoonlijkheid, die dankzij zijn rijke ervaring met projecten, een 

kwalitatief grote inbreng had in onze club.  

Wij zullen zijn humor, zijn wijsheid en zijn klaterende lach node 

missen. Zoals ik op zijn begrafenis onder woorden heb gebracht: 

Augustine was als een ananas: van buiten wat ruw, maar als je 

dieper keek; zoet, smaakvol en sappig, Wij zullen onze nestor 

missen; moge hij rusten in vrede Wij wensen zijn familie veel sterkte 

bij dit grote verlies. 

 

As a team, we are shocked because of the passing of Okiring Augustine.  

Although he was a Rotarian for only a short time, he took tremendous pride in it. In that short time, 

he emerged as a striking personality who, thanks to his rich experience with projects, had a 

qualitative contribution to our club.  

We will sorely miss his humor, his wisdom and his gurgling laugh. As I put it at his funeral: Augustine 

was like a pineapple: a bit rough on the outside, but if you looked deeper, sweet, tasty and juicy. We 

will miss our nestor; may he rest in peace We wish his family much strength in this great loss. 

 

2. Impaired but independent 

Binnen het project “Impaired but Independent” worden cursisten met een beperking oa opgeleid tot 

timmerman, zodat ze in hun eigen omgeving zich een inkomen kunnen verwerven. Een belangrijk 

onderdeel van de kosten, zijn de kosten van hout. Aan de andere kant zitten in scholen kinderen op 

de grond wegens gebrek aan banken en hebben leerkrachten geen bureaus en stoelen. Sinds kort 

maken de cursisten nu schoolmeubilair, dat gebruikt kan worden in scholen. 



 

 

Within the "Impaired but Independent" project, students with disabilities are trained as carpenters, 

so that they can earn an income in their own environment. An important part of the cost, is the cost 

of wood. On the other hand, in schools, children sit on the floor due to a lack of benches and 

teachers do not have desks and chairs. Now the trainees make school furniture, which can be used in 

schools. 

3. RC Rijswijk-Ypenburg 

9 Februari was voor ons een bijzondere dag. Die avond, 9 uur locale tijd wilden we de rotarions van 

Rijswijk- Ypenburg in Nederland als dank voor hun oliebollen- en wijnactie laten zien waar hun geld 

naar toe ging (Impaired but Independent). Dat is niet zo simpel als dat het klinkt. We hebben wel 

elektriciteit, maar ook heel vaak niet. En in dit geval dus niet. Gelukkig hadden we daar rekening 

meegehouden en hadden we een accu gehuurd. Met kunst en vliegwerk lukte het om overal op het 

juiste moment licht te hebben. En gelukkig konden we een microfoon huren. In de presentatie 

konden we de naaisters, de kapsters en de timmerlieden aan het werk laten zien.  

Voor de presentatie maakte de voorzitter van RC Rijswijk-Ypenburg de opbrengst van de actie 

bekend.  

11.388 euro 

Dat drong even niet door, maar toen ik uitgelegd had, dat dat ongeveer 45 miljoen Oegandese 

shilling is en dat we daar zowat 2 jaar van met het projekt verder kunnen, ging er een groot gejuich 

op. Uiteraard heel veel dank aan RC Rijswijk-Ypenburg. 

 

Feb. 9 was a special day for us. That evening, 9 o'clock local time we wanted to show the rotarions of 

Rijswijk- Ypenburg in the Netherlands as a thanks for their oliebollen- en wijnactie where their 

money went (Impaired but Independent). This is not as simple as it sounds. We do have electricity, 

Children on the ground 

Benches are collected 

Children on the benches 

 



but very often we don't. And in this case we didn't. Fortunately we had taken that into account and 

had rented a battery. With a little effort we managed to have light everywhere at the right moment. 

And fortunately we could rent a microphone. In the presentation we could show the seamstresses, 

the hairdressers and the carpenters at work. 

Before the presentation the chairman of RC Rijswijk-Ypenburg announced the proceeds of the action. 

11,388 euros 

That did not sink in, but when I explained that that was about 45 million Ugandan shillings and that 

we can use that to proceed with the project for about 2 years, there was a big cheer. Of course many 

thanks to RC Rijswijk-Ypenburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Alex receives his hand tools in hand that he needs to start up by himself 

 

4. Malaria project 

Intussen zijn we naar 10 scholen geweest om leerlingen van de hoogste klas, die op school verblijven 

te testen op en behandelen voor malaria. We gaan met mijn auto vol mensen (5) en doen dan 2 tot 4 

scholen per dag. Opvallend is dat het percentage kinderen dat chronische malaria heeft wat lager 

lijkt te zijn dan wij hadden verwacht op basis van de pilot nl. zowat 50% ipv ruim 60%. (Nog altijd heel 

veel) Verder vallen grote verschillen op tussen scholen, die op het eerste gezicht in een vergelijkbare 

situatie lijken te zitten.  

Dat gaan we later nog eens bestuderen.  

Onze Belgische studenten Ashley en Anke hebben een prachtige presentatie gemaakt voor dit 

project.  

Je vindt het op www.malariaprojectbukedea.jouwweb.be  

Veel dank daar voor. 

 

Meanwhile, we have been to 10 schools to test and treat upper class students who are staying in 

school for malaria. We go with my car full of people (5) and then do 2 to 4 schools per day. It is 

striking that the percentage of children with chronic malaria is lower than we had expected based on 

the pilot: about 50% instead of more than 60%. (Still a lot) There are also big differences between 

 

 

http://www.malariaprojectbukedea.jouwweb.be/


schools, which at first glance seem to be in a similar situation.  

We will examine this later.  

Our Belgian students Ashley and Anke made a wonderful presentation for this project.  

You can find it on www.malariaprojectbukedea.jouwweb.be 

Many thanks for that 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Operation Operations 

We kregen een donatie van 750 euro met de mededeling “Gift graag anoniem houden” Dat doen we 

dus zeker, ook als dat er niet bij staat. We gaan er van uit dat men publicatie niet op prijs stelt. Maar 

ik wil wel hierbij onze erkentelijk heid uiten voor al die mensen, die ons werk mogelijk maken. Heel 

veel dank.  

Een uitzondering maken we graag voor clubs, kerken etc. In September heb ik de Rotary club van 

Franeker bezocht. Het was ver, Franeker was mooi, de ontvangst was zeer hartelijk en van de donatie 

kunnen we weer zowat 4 maanden verder met “Impaired but Independent”. Hier wil ik ook graag de 

Fonteinkerk in Amersfoort noemen, die regelmatig geld overmaakt voor “Operation Operations”.  

Beiden hartelijke dank. 

 

We received a donation of 750 euros with the statement "Gift please keep anonymous" So we 

certainly do, even if it doesn't say so. We assume that publication is not appreciated. But I would like 

to express our gratitude to all those people who make our work possible. Many thanks.  

We would like to make an exception for clubs, churches, etc. In September I visited the Rotary Club 

of Franeker. It was far away, Franeker was beautiful, the welcome was very warm and the donation 

will enable us to continue with "Impaired but Independent" for about 4 months. Here I would also 

like to mention the Fonteinkerk in Amersfoort, which regularly transfers money for "Operation 

Operations".  

Thank you both very much. 

Reading and registration of test results 



 

 

 

 

 

 

 

De kinderen met klompvoet zijn weer naar het ziekenhuis gegaan en krijgen nu passende schoenen. Daarnaast 

zijn 10 nieuwe kinderen naar het ziekenhuis geweest, waarvan 4 zijn geopereerd.  

The children with clubfoot went to the hospital again and are now receiving appropriate shoes. In addition, 10 

new children went to the hospital, 4 of whom had surgery. 

 

Veel sterkte gewenst voor iedereen met COVID. Wil je als Rotary club 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 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 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


