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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: een nieuwe kracht 

Wij zijn heel blij dat Jan Janssen ons in de komende tijd komt versterking. We zijn 

er van overtuigd dat hij met zijn kwaliteiten en ervaring stevig kan bijdragen aan de 

professionalisering en verbetering van onze organisaties. Jan, heel hartelijk 

welkom. 

 

Wie ben je?  

Jan Janssen, Limburger en kom sinds 2008 in Oeganda en woon momenteel in Kumi.  

Wat doe je in Oeganda?  

Vrijwilligerswerk in een plaatselijk ziekenhuis, opstarten social media, fotografie en film om 

zodoende fondsen te kunnen werven. (www.janpath.nl)  

Wat ik wil bereiken?  

De glimlach van de mensen wanneer we met de Outreach de mensen op het platteland proberen te 

bereiken met voorlichting, medische controle en voedselpakketten.  

Quote 

Laten wij Nederlanders ons gelukkig prijzen en de allerarmsten uit Oeganda met een kleine geste een 

mooie dag bezorgen.  

Eyalama noi, Jan 

 

1. Introduction: a new force 

We are very pleased that Jan Janssen will join us in the near future. We are convinced that with his 

qualities and experience he can make a significant contribution to the professionalization and 

improvement of our organizations.. You are very welcome, Jan. 

Who are you?  

Jan Janssen, from Limburg, The Netherlands. Since 2008 I travel to Uganda and right now I live in 

Kumi.  

http://www.janpath.nl/


What do you do in Uganda? 

Volunteering at a local hospital, starting up social media, photography and film in order to raise 

funds. (www.janpath.nl)  

What do I want to achieve?  

The smile of the people when we reach the people with the Outreach trying to reach the countryside 

with information, medical checks and food parcels.  

Quote 

Let us Dutch consider ourselves lucky and give the poorest of Uganda a beautiful day with a small 

gesture.  

Eyalama noi, Jan 

 

2. COVID 19 lock down 

De lock-down is deels achter de rug. We mogen ons weer verplaatsen, maar wel met beperkingen 

voor het aantal passagiers in chaired taxis, auto’s en boda boda’s (bromfiets taxi’s). Dat was wel 

nodig, want het dreigde dat mensen, vooral in Kampala, zouden sterven van honger i.p.v. door 

COVID. De overheid gaf wel wat steun aan de armste, maar dat was bij lange na niet genoeg. Nu 

kunnen mensen in ieder geval weer proberen wat te verdienen. Daarbij is 2 euro per dag al heel 

mooi. De scholen zijn overigens nog steeds dicht. We hopen dat die gefaseerd in september weer 

opengaan, zodat we in oktober weer verder kunnen met onze projecten. 

 

Intussen is er weer wat Astra-Zeneca vaccin binnengekomen. Tegelijkertijd heeft de overheid 

duidelijk gemaakt, dat leerkrachten die niet gevaccineerd zijn niet terug kunnen naar de scholen. 

Vandaar dat we de oproep bijvoegen van de District Education Officer voor leerkrachten op Radio 

Mama Bukedea. Deze opnames zijn door ons gefinancierd ( 40 euro). 

 

The lock-down is partly over. We are allowed to move again, but with restrictions on the number of 

passengers in chaired taxis, cars and boda bodas (moped taxis). That was necessary, because it 

threatened that people, especially in Kampala, would die of hunger instead of COVID. The 

government gave some support to the poorest, but that was not nearly enough. Now people can at 

least try to earn some money. In addition, 2 euros per day is already very nice. The schools are still 

closed. We hope that they will reopen in phases in September, so that we can continue with our 

projects in October. 

In the meantime, some Astra-Zeneca vaccine has arrived again. At the same time, the government 

has made it clear that teachers who are not vaccinated cannot return to schools. That is why we 

This is not allowed anymore… 



broadcast the call of the District Education Officer for teachers on Radio Mama Bukedea. These 

recordings are financed by us (40 euros). 

 

3. Projecten 

3. Projects 

Operation operations 

 

 

 

 

 

 

Zuurstof en bloed 

 

 

Oxygen and blood 

 

 

 

Elektriciteit  

Health Centre IV 

 

 

 

Electricity  

Health Centre IV 

 

 

 

Vaccinatie 

 

 

Vaccination 

 

Door de nieuwe lock-down zijn onze plannen om dit project op kleine schaal op te 

starten voorlopig stopgezet. Wel hebben we de voorbereidingen kunnen voltooien. 

Met name hebben we ervoor gezorgd, dat “children’s ward” nu water heeft, zodat 

toiletten en badkamers gebruikt kunnen worden. 

Due to the new lock-down, our plans to start this project on a small scale have been 

stopped for the time being. We were able to complete the preparations. In 

particular, we made sure that “children's ward” now has water so that toilets and 

bathrooms can be used. 

Het bloed is nu beschikbaar, wel is waar dat ik net bericht kreeg dat er problemen 

zijn met de solar power, maar gelukkig niet met de koelkast van het bloed. Zuurstof 

is in heel het land een groot probleem vanwege COVID, maar het is gelukkig toch 

gelukt om het weer te pakken te krijgen. 

The blood is available but I just got a message saying that there are problems with 

the solar power. Luckily the refrigerator with the blood is not affected by the 

problems. Oxygen is a big problem in the whole country because of COVID but we 

managed to get it to Bukedea. 

Een paar dagen geleden is plotseling solar power in het HC 4 uit gevallen. Dit leidde 

er onder andere toe dat geboortes bij het licht van een zaklamp plaats moesten 

vinden.In het verleden is het ge beurd dat ratten in zo’n situatie de neus van een 

pasgeboren baby afknabbelden. Vandaar dat we direct gezorgd hebben dat er in de 

maternity, weer voldoende licht is. (25 euro) Voordat we meer actie ondernemen 

willen we samen met het bestuur eerst uitzoeken wat de beste oplossing is. 

A few days ago, solar power in HC 4 suddenly went out. Among other things, this 

meant that births had to take place by the light of a flashlight. In the past, rats have 

nibbled the nose of a newborn baby in such a situation. That is why we immediately 

ensured that there is sufficient light in the maternity again. (25 euros) Before we 

take more action, we want to find out, together with the board, what the best 

solution is. 

In heel Oeganda zijn maar een paar honderdduizend mensen op dit moment dubbel 

gevaccineerd. Er lijkt weer wat beweging in te komen, maar het is een zorgelijke 

situatie. 

In all of Uganda, only a few hundred thousand people are currently double 

vaccinated. There seems to be some movement again, but it's a worrying situation. 



Impaired, but  

Independent 

 

 

 

Malaria 

 

 

 

 

4. Vijana Poa 

Vijana Poa is een Rotary-organisatie in Oeganda en Tanzania die zich inzet voor de bestrijding van 

jeugdwerkeloosheid. En dat is niet voor niets. Een van de redenen is dat jongeren op alle niveaus 

heel slecht worden voorbereid op het functioneren in de praktijk. In het onderwijs ligt de nadruk op 

kennisverwerving en niet op inzicht en toepassing. Ik vroeg onze jongste dochter een keer of ze wist 

wat fotosynthese was. Ze gaf mij direct een fantastische definitie, maar toen ik verder doorvroeg, 

bleek dat ze er niets van begreep. Dit leidt er bv. toe dat afgestudeerde studenten geen baan kunnen 

vinden terwijl bedrijven en organisaties niet de mensen kunnen vinden met de gevraagde 

competenties.  

 

Vijana Poa zet zich in door o.a. coaching, mentoring, het opdoen van werkervaring, ontwikkeling van 

ondernemerskwaliteiten, mindset change, jongeren van alle niveaus voor te bereiden voor de 

arbeidsmarkt. Wij moeten $ 1.000,- in brengen, waarna we vervolgens via Rotary Foundation het 

viervoudige terug krijgen om met specialisten van Vijana Poa aan deze doelstelling te werken. 

 

Het programma “opleiden van mensen met een beperking” kan door de COVID op 

dit moment niet doorgaan. 

The program "educating people with disabilities" cannot take place at the moment 

due to the COVID. 

Het “mosquito proof” maken van scholen wordt voltooid, maar het testen en 

behandelen van jongeren moet wachten tot ze weer naar school gaan. 

Mosquito proofing schools is being completed, but testing and treatment of young 

people will have to wait until they go back to school. 



Vijana Poa is a Rotary organization in Uganda and Tanzania that works to fight youth unemployment. 

And that is necessary. One of the reasons: young people at all levels are very poorly prepared for 

functioning in practice. In education, the emphasis is on knowledge acquisition and not on insight 

and application. Once I asked our youngest daughter if she knew what photosynthesis was. She 

immediately gave me a fantastic definition, but when I inquired further, it turned out that she did not 

understand it. This means, for example, that graduate students cannot find a job while companies 

and organizations cannot find the people with the required competences. 

Vijana Poa is committed to coaching, mentoring, gaining work experience, developing 

entrepreneurial qualities, mindset change and preparing young people of all levels for the labor 

market. We have to contribute $ 1,000, after which we will receive fourfold through the Rotary 

Foundation to work on this goal with specialists from Vijana Poa. 

 

5. Nederland 

5. The Netherlands 

Zoals eerder aangekondigd zal ik in september weer in Nederland zijn. Ik zie er naar uit om met name 

mijn familie weer te ontmoeten na twee en een half jaar. Daarnaast zal ik veel presentaties geven 

over ons werk. Het programma is haast vol, maar we kunnen altijd kijken wat nog mogelijk is. 

Overigens hoop ik in het voorjaar 2022 weer naar Nederland te gaan. Neem svp contact met mij op 

via abkoffe@gmail.com om een afspraak te maken. Met name laptops en rollators (het degelijke 

type) kan ik goed mee terug nemen naar Oeganda en deze zijn zeer gewenst.  

Wil je eens een keer ondergedompeld worden in een andere wereld met heel veel uitdagingen: kom 

eens langs. Never a dull moment. Wil je als Rotary club (weer) een presentatie via Zoom; je bent van 

harte welkom. Alles in dit document mag vrijelijk en naar hartelust gereproduceerd worden.  

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

Mede namens ons team,  

Hartelijke groet  

Ab Koffeman  

Past President Rotary Club Bukedea East 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 

 

Like previously announced, I will be back in The Netherlands in September. I look forward seeing my 

family again after two years. I will also give a lot of presentations about our work.  

The program is almost full, but we can always see what is still possible. By the way, I hope to go back 

to the Netherlands in the spring of 2022. Please contact me via abkoffe@gmail.com to arrange a 

meeting. Especially laptops and walkers are very welcome. I can take these back to Uganda.  

Would you like to be immersed in another world with many challenges: come by. Never a dull 

moment. Do you, as a Rotary club, want a presentation via Zoom (again); you are very welcome. 

Everything in this document can be shared freely.  

Contact me if you don’t want to receive the INFOS anymore.  



From the team and me  

Greeting,  

Ab Koffeman  

Past President Rotary Club Bukedea East Uganda  

Chair YOUganda foundation  

abkoffe@gmail.com  

+256 760 059 715  

www.youganda.net  

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


