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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat doe je? 

Ik ben manager van het Malaria en het Operation Operations project. 

Binnen het Malaria project bezoek ik scholen om leerlingen te testen en met de 

verantwoordelijke leerkracht de gezondheidssituatie van de leerlingen, die op 

school verblijven, te bespreken en zo nodig maatregelen te nemen, in het 

bijzonder wat betreft malaria  preventie en behandeling. Per leerling wordt  

indien nodig een logboek bijgehouden dat tijdens een bezoek besproken wordt.  

Ook licht ik leerkrachten, leerlingen en ouders voor op dit gebied. Wat betreft 

het Operation Operation project, coördineer ik de uitvoering van de operaties 

binnen het Healthcentre 4.  

Wat wil je bereiken? 

Gezonde leerlingen in gezonde scholen. Een infrastructuur voor kinderen, 

leerkrachten, schoolleiding, lokale overheid en ondersteunende diensten en 

organisaties die er voor zorgt dat leerlingen in optimale gezondheid optimaal 

kunnen functioneren in hun school. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Projecten 

2. Projects 

Malaria project: Distributie van muskietennetten 

Malaria project: Distribution of mosquito nets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What do you do? 

I am manager of the Malaria and the Operation Operations project. 

Within the Malaria project I visit schools to test students and to discuss with 

the responsible teacher the health situation of the students staying at the 

school and to take measures if necessary, especially with regard to malaria 

prevention and treatment. If necessary, a logbook is kept for each student, 

which is then discussed. I also inform teachers, students and parents in this 

area. Regarding the Operation Operation project, I coordinate the realization 

of the operations within the Healthcentre 4 

 

What do you want to achieve? 

Healthy students in healthy schools. An infrastructure of children, teachers, 

school management, local government and support services and organizations 

that ensures that students can function optimally in their school in optimal 

health 

 

Deze weken hebben we de eerste tweeduizend netten die we konden 

aanschaffen, mede dankzij Rotary Malaria partners, RC Rijswijk- 

Ypenburg en andere donors, gedistribueerd in scholen. In deze 

scholen zijn de slaapzalen al zo goed mogelijk “mosquitoproof” 

gemaakt, maar desalniettemin zijn netten geen overbodige luxe. Deze 

jongeren (14-18) zijn al getest en, indien nodig behandeld met  

Coartem, een antimalarial. Los van elkaar vertelden leerkrachten ons 

dat sindsdien het aantal ziektegevallen en het ziekteverzuim  enorm 

omlaag was gegaan. 

These weeks we have distributed the first 2000 nets that we have 

been able to purchase in schools thanks to Rotary Malaria partners, 

RC Rijswijk-Ypenburg and other donors. In these schools, the 

dormitories have already been made as “mosquito-proof” as possible, 

but nets are no superfluous luxury. These young people (14-18) have 

already been tested and, if necessary, treated with Coartem, an 

antimalarial. Separately, teachers told us that since then the number 

of cases of illness and absenteeism had decreased enormously. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zowel het personeel als de jongeren zelf waren zeer uitgelaten over 

de netten. Uiteraard hebben we van de gelegenheid gebruik 

gemaakt om beiden nog eens te informeren over het gevaar van 

malaria en de noodzaak zichzelf goed te beschermen. Vooral het 

feit dat je alleen van malaria af komt als je een antimalarial gebruikt 

en dat de malaria niet weggaat als je alleen een pijnstiller gebruikt, 

is iets wat nog moeizaam doordringt, zowel bij ouders als bij 

jongeren. 

Both the staff and the young people themselves were very 

enthusiastic about the nets. Of course we took the opportunity to 

inform both of them again about the danger of malaria and the 

need to protect themselves well. Especially the fact that you only 

get rid of malaria, if you use an anti malarial and that the malaria 

does not go away if you only use a painkiller or a local medicine, is 

something that is still difficult to penetrate, both with parents and 

young people 

 

Tenslotte mochten de studenten de netten naar de slaapzalen 

brengen, waar ze zullen worden opgehangen. Sarah, zal zsm alle 

scholen weer bezoeken, om te controleren dat alles goed gaat. We 

hebben  de scholen op het hart gedrukt dat we het verdwijnen van 

netten niet zullen accepteren. Netten zijn nl zeer geliefde objecten 

in het straatarme Oeganda. In de komende tijd zullen we onze 

testcampagne continueren en netten uitreiken aan alle studenten 

die op school slapen.  

 

Finally, the students were allowed to take the nets to the 

dormitories, where they will be hung. Sarah, will visit all schools 

again asap, to make sure everything is going well. We have pressed 

the schools hard that we will not accept the disappearance of nets. 

Nets are very popular objects in poverty-stricken Uganda. In the 

coming time we will continue our test campaign and distribute nets 

to all students sleeping at school 
 



 

Hoera: een gloednieuwe bloedkoelkast 

Hooray: a brand new fridge for blood 

  

 

3. Ten slotte 

Eind september - begin oktober hoop ik weer in Nederland te zijn. Graag maak ik van de gelegenheid 

gebruik om  Rotaryclubs, kerken en andere  groepen te  bezoeken  en  te informeren over onze 

projecten. Neem in dat geval svp even contact op via abkoffe@gmail.com. Wil je ons bezoeken dan 

ben je ook 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 

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 

 

 

3. Finally 

You are always very welcome to visit us! 

Everything in this document may be reproduced freely. If you no longer wish to receive the INFOs, 

please give me a heads up. 

 

Dankzij  Help Bukedea, een aantal anonieme donors en de lokale 

overheid hebben we een nieuwe bloedkoelkast kunnen 

aanschaffen voor het Healthcentre 4. We zijn er zeker van dat vele 

levens hierdoor gered zullen worden. Heel veel dank. 

Thanks to Help Bukedea, a number of anonymous donors and the 

local government, we were able to purchase a new blood 

refrigerator for the Healthcentre4. We are sure that many lives 

will be saved as a result. Thank you very much. 

 

 



Sincerely 

Ab Koffeman 

Rotary club Bukedea Uganda 

Chairman of the YOUganda Foundation 

 

abkoffe@gmail.com 

00256760059715 

www.youganda.net 

NL27 INGB 0008 3588 00 in the name of the YOUganda Foundation 

 

 


