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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. 

Beste lezer,  

Vanmiddag ontving ik deze mail van Corne van der Tang uit Nieuwkoop. Uiteraard beveel ik deze 

actie van harte aan.  

Goedemorgen Ab,  

Wij hebben elkaar ontmoet tijdens jouw presentatie bij onze Rotaryclub in Nieuwkoop. Mijn naam is Corné van 

der Tang en de reden dat ik je mail, is om je op de hoogte te brengen van een extra initiatief, zodat je enerzijds 

kunt zien wat de status ervan is. Anderzijds wil ik je vragen deze link te delen in jouw netwerk - inclusief naar de 

Rotaryclubs waar je contacten mee onderhoudt.  

Gisteren opende ik op getfunded.nl een campagne en ik heb het "klein gedeeld" met de volgende tekst:  

Geïnspireerd door een krantenartikel bedacht ik me: dat kunnen we ook proberen... Baat het niet, schaadt het 

niet!  

En gelukkig blijkt het te werken!  

Help Rotary Nieuwkoop met deze actie, zodat we minimaal weer 20 kinderen in Bukedea/Oeganda een 

toekomst kunnen geven door een operatie uit te voeren, waardoor ze weer kunnen bewegen. Zo’n operatie kost 

“slechts” €100 per kind. Er zijn zo’n 2000 kinderen die geholpen moeten worden... Zie hieronder voor meer 

informatie: Bekijk de campagne Minimaal 20 kinderen een toekomst geven! via 

https://getfunded.nl/campagne/14355- minimaal-20-kinderen-een-toekomst-geven  

Dankjulliewel!  

Corne van der Tang  



Heel fijn als mensen dit oppakken en manieren verzinnen om ons te steunen. Maar toen kreeg ik zelf 

ook een idee. Ik heb via Zoom regelmatig contact met mijn kleinzoons en dan vertel ik ze aan de 

hand van foto’s over Oeganda, over wat wij doen, vooral ook over dieren en over hoe het hier is en 

hoe mensen hier leven. Ik kan me voorstellen, dat je als je in Nederland leeft je geen idee hebt over 

het dagelijks leven in Oeganda. Hoe scharrelen mensen hun kostje bij elkaar? Wat geloven ze ? 

Waarom staan ze hier in Bukedea als een blok achter de president en in Kampala helemaal niet?  

Vragen waar ik graag met jullie over van gedachten wissel, aan de hand van foto’s. Uiteraard doe ik 

dit ook graag voor (Rotary)clubs en verenigingen Een mooie manier om online bijeenkomsten vorm 

te geven, niet waar.  

Stuur mij even een retourmailtje als je dit een leuk idee vindt, dan kun je binnenkort een uitnodiging 

verwachten.  

Hartelijke groet  

Ab Koffeman  

President Rotary club Bukedea Uganda  

Voorzitter bestuur Stichting YOUganda  

abkoffe@gmail.com  

00256760059715  

www.youganda.net  
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Dear reader,  

This afternoon I received this email from Corne van der Tang from Nieuwkoop. Of course I highly 

recommend this action.  

Good morning Ab,  

We met during your presentation at our Rotary Club in Nieuwkoop. My name is Corne van der Tang and the 

reason I'm e-mailing you is to inform you about an extra initiative, so that on the one hand you can see what its 

status is. On the other hand, I would like to ask you to share this link in your network - including to the Rotary 

clubs with which you maintain contact.  

Yesterday I opened a campaign on getfunded.nl and I "shared it small" with the following text:  

Inspired by a newspaper article, I thought: we can try that too... If it doesn’t work, it doesn’t harm! And luckily it 

turns out to work!  

Help Rotary Nieuwkoop with this action, so that we can give at least 20 children in Bukedea/Uganda a future by 

performing an operation, so that they can move again. Such an operation “only” costs €100 per child. There are 

about 2000 children who need help... See below for more information: Give at least 20 children a future 

campaign! via https://getfunded.nl/ campagne/14355-minimum-20-kinderen-een-toekomst-geven.  

Thank you so much,  

Corne van der Tang  

Very nice when people pick up on this and come up with ways to support us. But then I got an idea 

myself. I have regular contact with my grandsons via Zoom and then I tell them about Uganda based 

on photos, about what we do, especially about animals and about what it is like here and how people 



live here. I can imagine that if you live in the Netherlands you have no idea about daily life in Uganda. 

How do people make their own living? What do they believe? Why are they standing behind the 

president here in Bukedea and not at all in Kampala?  

Questions that I would like to discuss with you, based on photos. Of course I also like to do this for 

(Rotary) clubs and associations. A nice way to shape online meetings, isn't it.  

Send me a return email if you like this idea, then you can expect an invitation soon.  

Sincerely,  

Ab Koffeman  

President Rotary club Bukedea Uganda  

Chair YOUganda foundation 

abkoffe@gmail.com  

00256760059715  

www.youganda.net  

NL27 INGB 0008 3588 00 t.n.v Stichting YOUganda 


