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

contributions be 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 

either the Netherlands or Uganda and we report very regularly. 

 

1. Noodkreet 

Beste mensen,  

Deze week is de bloedkoelkast in ons Healthcentre 4 kapot gegaan. Uiteraard hebben we er gelijk 

een specialist op afgestuurd. Deze kwam tot de conclusie dat reparatie niet mogelijk is. De kosten 

voor een nieuwe koelkast zijn ongeveer4000 euro. De locale overheid heeft de helft toegezegd, maar 

kan niet meer opbrengen. Overbodig te zeggen, dat het ontbreken van bloed levens in gevaar brengt, 

vooral van vrouwen net na de bevalling, mensen die geopereerd zijn en slachtoffers van een ongeluk.  

Mocht op deze oproep meer geld binnen komen dan nodig is, dan zal dat besteed worden voor 

Operation Operations, ons project waarin jongeren, die gehandicapt zijn door foutief medisch 

handelen, geopereerd worden.  

Bij voorbaat heel veel dank.  

Hartelijke groet  

Ab Koffeman  

Officer International Relations 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 

http://www.youganda.net/


1. Cry for help 

Dear people,  

This week the blood refrigerator in our Healthcentre 4 broke down. Naturally, we immediately sent a 

specialist to repair it. He came to the conclusion that repair is not possible. The cost for a new 

refrigerator is about 4000 euros. The local government has pledged half, but cannot afford more. 

Needless to say, the lack of blood endangers lives, especially those of women who have just given 

birth, people who have had surgery and accident victims.  

If this appeal raises more money than necessary, it will be used for Operation Operations, our project 

to operate on young people disabled by medical errors.  

Many thanks in advance.  

Kind regards 

Ab Koffeman  

Officer International Relations Rotary club Bukedea Uganda  

Chair YOUganda Foundation 

abkoffe@gmail.com  

00256760059715  

www.youganda.net 

NL27 INGB 0008 3588 00 t.n.v Stichting YOUganda 
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2. Verslag van een bezoeker 

Nijkerk, mei 2022  

Bezoek fam. Kroon aan Bukedea  

Naar aanleiding van een recent bezoek aan Bukedea wil ik mij graag aan de trouwe founders van 

Stichting Youganda voorstellen.  

Mijn naam is Evan Kroon. Ik ben 55 jaar, woonachtig in Nijkerk (Nederland), getrouwd met Hetty, 

vader van drie volwassen kinderen en opa van een onlangs geboren kleinzoon. Na enkele jaren 

geleden mijn bouwbedrijf te hebben verkocht, houd ik mij dagelijks met name bezig met het 

ontwikkelen, verhuren en beheren van onze vastgoedportefeuille. Daarnaast geef ik les bij enkele 

bouwopleidingen omdat kennisoverdracht min of meer een hobby van mij is.  

Er is gelukkig ook voldoende gelegenheid om af en toe een mooie en waardevolle reis naar Oost 

Afrika te maken. Tijdens die reizen, waarbij mijn echtgenote Hetty mij regelmatig vergezelt, ontmoet 

ik veel mensen en ontstaan waardevolle vriendschappen.  

Enkele weken geleden hebben onze dochter Danelle, haar verloofde Winand, Hetty en 

ondergetekende een bezoek gebracht aan Bukedea district in Oeganda.  

Voor Hetty en mij was het ons tweede bezoek terwijl Danelle en Winand voor de eerste keer 

mochten ervaren wat Bukedea te bieden heeft.  

Ab Koffeman en zijn vrouw Rose boden ons (opnieuw) hun gastvrijheid aan en we hebben genoten 

van de vriendelijkheid, de goede gesprekken en het lekkere eten.  

Het meest indrukwekkendis echter toch het warme gevoel wat achter blijft als je bezoeken aflegt aan 

mensen die dankzij Stichting Youganda en het Uganda YouthDevelopment&Training Program een 

leefbaar bestaan hebben weten op te bouwen.  

Mede dankzij de intensieve ondersteuning van rotaryclubBukedea (geïnitieerd door Ab) kan stichting 

Youganda dagelijks noodlijdende gezinnen helpen.  

Zo heb ik tijdens ons bezoek o.a. trainingen van lichamelijk en geestelijk beperkte kinderen en 

volwassenen gezien (onder bezielende leiding van Rotary Club voorzitster Martha Agwang) maar 

hebben we ook scholen bezocht waar medische ondersteuning wordt geboden voor malaria-

projecten.  

Het stemt mij tot grote dankbaarheid dat ik deze ervaringen heb mogen opdoen en dat wij als gezin 

een steentje mogen bijdragen aan het goede werk wat Stichting Youganda verricht.  

Daarnaast ben ik ook blij dat Rotary Club Bukedea de afgelopen jaren ‘volwassen’ is geworden.  

Al dit goede werk moet immers ook in de toekomst worden doorgezet!  

Met al deze betrokken mensen heb ik daar alle vertrouwen in.  

Bij gezondheid hoop ik nog graag een aantal keren Bukedea te gaan bezoeken.  

Evan Kroon  

(0031 623013111, ewkroon.1@kpnmail.nl) 
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