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OKTOBER 2022 

STICHTING YOUGANDA 

[English follows Dutch] 

Beste lezer, 

Hierbij ontvangt u als donateur of als andere betrokkene de nieuwsbrief van oktober 2022. 

De afgelopen maanden is er veel gebeurd. Helaas is dit deze keer niet alleen goed nieuws. 

Uiteraard doel ik daarbij op het onverwachte heengaan van onze vriend en stichting-oprichter 

Ab Koffeman. 

Afgelopen juli vernamen we dat Ab naar het ziekenhuis moest gaan. Kort daarna overleed hij.  

Dat hij slechts enkele dagen na de opname al overleed was een grote schok voor iedereen. 

Als bestuur wensen wij zijn vrouw Rose, zijn zoon Albert en alle overige familieleden heel veel sterkte 

toe om dit grote verlies te verwerken. 

Tot aan het moment van zijn ziekenhuisopname was Ab nog dagelijks actief met het aansturen, 

bezoeken en bewaken van de projecten die Stichting YOUganda onderhanden heeft. 

Naast het persoonlijke gemis ontstond al snel de vraag: “hoe nu verder als Ab er niet meer is!?” 

De lopende programma’s werden ‘on hold’ gezet en penningmeester Rob de Lange nam het 

verstandige besluit om de bankrekening tijdelijk te blokkeren. 

Zoals u elders in de nieuwbrief kunt lezen, werden in Nederland de koppen snel bij elkaar gestoken 

en binnen enkele weken kon het bestuur worden gecompleteerd. 

Vol positieve energie zijn wij (Rob, Robert en Evan) inmiddels aan de slag gegaan. 

De doelstelling van het bestuur is duidelijk: structureel en op verantwoorde wijze doorzetten waar 

onze vriend Ab mee begonnen is. De projecten hebben zo’n enorm impact op het leven van de 

kansarme mensen in district Bukedea. Dit mag niet verloren gaan! 

We zijn ontzettend dankbaar en blij nu we merken dat we niet alleen staan in deze ‘missie’ en dat 

heel veel andere betrokkenen hun steun laten blijken. 

  

Evan Kroon, voorzitter van Stichting YOUganda  

Dear reader,  

Herewith,  you as a contributor or someone who is otherwise involved, receive this Newsletter from 

October 2022.  

Much has happened, the last few months. Unfortunately, this time it is not only good news. By that I 

mean of course the unexpected death of our friend and founder of our foundation Albert Koffeman.  
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Last July, we heard that Albert had to be taken to the hospital. Shortly after that, he passed away. 

This was quite a shock for all of us. As the Foundation’s Board we wish his wife Rose, his son, Albert 

Junior, and all members of the family strength to cope with this great loss.  

Until the moment he was taken to hospital, Albert was active on a daily basis with guiding, visiting 

and guarding the projects that are executed by the YOUganda Foundation. Apart from the personal 

loss, the question emerged: how to go on with these projects now that Albert is no longer with us?  

The current programs were put on hold, and treasurer Rob de Lange wisely decide to temporarily 

block the Foundation’s account. As you can read elsewhere in this newsletter, a new Board was 

quickly found and put together.  

Since then, we (Rob, Robert and Evan) got started. The objective of the new Board is clear: to 

continue in a constructive and responsible way the work that our friend Albert started. These 

projects have such an impact on the lives of the underprivileged of Bukedea District. This must not be 

lost!  

We are very grateful and happy to notice that we don’t stand alone in this mission and that many 

other involved people give their support. 

Evan Kroon, chairman YOUganda Foundation 

 

Zoals velen van jullie al weten (maar misschien nog niet iedereen) is onze 

geliefde en zeer gewaardeerde voorzitter en oprichter van de Stichting 

YOUganda Ab (Albert) Koffeman op 9 juli 2022 vrij plotseling overleden. In 

de nacht van dinsdag 5 op woensdag 6 juli werd hij onwel. Hij kampte al 

een tijdje met malaria en dacht zelf dat het een ernstige malaria-aanval 

was. Hij is hij toen ijlings naar het ziekenhuis in Mbale gebracht en daarna 

naar het internationale ziekenhuis in Kampala. In de dagen daarna bleek 

tot ieders verrassing dat hij leukemie had in een vergevorderd stadium en 

de dokters concludeerden dat verdere behandeling geen zin meer zou 

hebben. Zij naaste familie in Nederland werd op de hoogte gesteld en samen met het behandelend 

medisch team in Oeganda werd besloten hem te laten gaan. Op 9 juli, rond 22:30 is Ab overleden. Hij 

was buiten bewustzijn. Daardoor heeft hij dit allemaal niet bewust meegemaakt en heeft betrekkelijk 

weinig geleden. Na een 

uitgebreide en emotionele 

ceremonie in Chodong 

(nabij Bukedea) die door 

honderden mensen werd 

bezocht en na de zegening 

door de lokale dominee is 

hij begraven in zijn geliefde 

Oeganda.  
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Dat hij moge rusten in vrede.  

Uiteraard is dit een enorme schok voor ons allemaal, maar vooral voor zijn vrouw Rose en haar 

kinderen en zijn zoon Ab Junior en zijn verdere naaste familie en vrienden in Nederland. Hij laat een 

enorme leegte achter en het verdriet is groot. Zijn enorme gedrevenheid voor de projecten in 

Oeganda en in Bukedea in het bijzonder, hebben op velen van ons grote indruk gemaakt en ook daar 

zal hij intens gemist worden. In de loop van de jaren hebben we meerdere van dit soort projecten 

gezien, maar weinige waren zo succesvol als Ab. Een belangrijke factor daarbij was zijn grote 

toewijding en het feit dat hij daar ging wonen en zijn bestaan verbond met dat van de lokale 

Oegandezen, met name de minst fortuinlijke. Deze grote betrokkenheid en oprechtheid was 

kennelijk ook zichtbaar voor sponsors, die genereus zijn werk ondersteunden. Het zal voor het 

nieuwe bestuur een uitdaging worden om in zijn voetsporen te treden.  

 

As many of you already know (but perhaps not all), our beloved and much respected chairman and 

founding father of the Youganda Foundation Albert Koffeman passed away quite suddenly om July 

9th 2022. In the night between Tuesday 5th and Thursday 6th he fell ill. In the days and weeks before, 

he struggled with malaria and so he thought that he suffered from a serious attack of acute malaria. 

First, he was transported to Mbale Hospital, but soon he was transferred to the International 

Hospital in Kampala. To everybody’s surprise there it turned out that he had leukemia at an 

advanced stage and the doctors concluded that further treatment would be useless. His family in the 

Netherlands was informed and after extensive consultation with the medical team in Kampala they 

concluded that they had to let him go. On July 9th, around 22:30 local time, Albert died. During that 

time Albert was unconscious. That is why he has suffered relatively little. After solemn and emotional 

ceremony in Chodong (near Bukedea) that was attended by hundreds of people, and with the 

blessings of the local priest, he was buried in his beloved Uganda. That he may rest in peace.  

Of course this was a tremendous shock for all of us, but especially for his wife Rose and her children, 

his son Albert Junior and his close family and friends in the Netherlands. Albert leaves a huge void 

and we are very sad. His enormous drive for the projects in Bukedea and surroundings impressed all 

of us deeply and he will be immensely missed. In the course of the years, we have seen quite a lot of 

this kind of projects, but few were as successful as Albert’s. An important factor was his great 

dedication and the fact that he went to live there and bound his life to that of the local Ugandans, 

especially the most needy. This dedication and sincerity was apparently also visible for the many 

sponsors, who supported his work generously. For the new board of directors these will be big shoes 

to fill, as the saying goes.   
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Rob de Lange, die de functies van secretaris en penningmeester combineerde, bleef daardoor over 

als het enige bestuurslid. Hij is snel aan de slag gegaan met het samenstellen van een nieuw bestuur, 

zoals wettelijk verplicht is. Dat is inmiddels gelukt en twee nieuwe bestuursleden zijn geïnstalleerd. 

Het nieuwe bestuur bestaat uit Evan Kroon, die voorzitter wordt, Robert Bloemendal, die de functie 

van secretaris zal vervullen en Rob de Lange die penningmeester blijft en zijn werkzaamheden als 

secretaris aan Robert overdraagt. 

Hieronder worden zij kort voorgesteld. 

 

Rob de Lange who combined the functions of secretary and treasurer, was now the only remaining 

member of the Foundation’s board. As the law in the Netherlands prescribes he quickly started to 

form an new board. That is now accomplished and two new board members have been officially 

installed. The new board consists of Evan Kroon, who will be chairman, and Robert Bloemendal, who 

will be the new secretary. Rob de Lange will remain treasurer and will hand over his function of 

secretary to Robert. 

Below, they will be briefly introduced. 

 

Evan Kroon 

Evan Kroon is 55 jaar oud, getrouwd, vader van 3 volwassen kinderen en 
woonachtig in Nijkerk. 
Enkele jaren geleden heeft hij zijn bouwbedrijf verkocht en tegenwoordig 
houdt hij zich met name bezig met ontwikkelen, verhuren en beheren van 
vastgoed. 
Naast zakelijke bezigheden steekt hij graag energie in diverse 
vrijwilligersprojecten waaronder enkele mooie projecten in Oost-Afrika. 
Tijdens één van zijn bezoeken in Oeganda heeft hij Ab ontmoet en is hij 
Stichting YOUganda gaan ondersteunen. 
Een paar maanden voor zijn overlijden heeft hij nog enkele dagen bij Ab 
thuis doorgebracht en hebben ze verschillende projecten bezocht. 

Als kersverse voorzitter van de stichting wil hij zich, samen met de collega-bestuurders, donateurs en 
overige betrokkenen, graag inzetten om het mooie gedachtengoed van Ab voort te zetten. 
 
 
Evan Kroon 
Evan Kroon is 55 years old, married with 3 grown-up children and living in Nijkerk, the Netherlands.  
A few years ago he sold his construction company and since then he is busy with developing, renting 
out and handling real estate. Apart from business activities he likes to invest his energy in 
volunteering projects, among which some nice projects in East-Africa. During one of his visits to 
Uganda he met Albert and started supporting the YOUganda Foundation.  
Some months prior to his unexpected death, Evan stayed at Albert’s and Rose’s house in Bukedea 
and visited some projects.  
As the new chairman of the Foundation, Evan is determined to commit, together with his fellow 
members of the board, sponsors and other involved people to the continuation of Albert’s legacy.  
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Robert Bloemendal 

Robert Bloemendal studeerde af aan de sociale academie waar hij 
werd opgeleid tot cultureel werker. Na zijn opleiding werkte hij 
ruim elf jaar bij een filmproductiebedrijf, gespecialiseerd in het 
vervaardigen van opdrachtfilms en -video's. In 1983 ging hij werken 
bij Polygoon waar hij mede vorm gaf aan de ombuiging van 
Polygoon van een gesubsidieerd journaalbedrijf naar een zelfstan-
dig opererend audiovisueel productiebedrijf. In 1990 startte hij een 
eigen filmproductieonderneming. Deze functie bracht hem over de 
hele wereld. 
Robert is nu gepensioneerd en geeft les in Nederlandse taal aan 

buitenlanders. Daarnaast zette hij samen met zijn vrouw in 2009 de Stichting Weebale op die in 
Oeganda (Mukono District) ontwikkelingsprojecten organiseert op gebied van water en sanitair. Hij 
heeft dus ervaring met het werk in dat land en is ook onder de indruk van de schoonheid van het 
land en de mensen.  
 
Robert Bloemendal 

Robert Bloemendal studied at the social academy where he was trained as a cultural worker. After 
his graduation he worked for more than 11 years at a film production company, specialised in 
institutional productions. In 1990 he started his own film and video production company. This 
assignments took him all over the world. In 1983 he went to work for the well-known Dutch company 
Polygoon, which he helped to reform into a independent audio-visual production company. 
Robert is now retired. He teaches Dutch language classes to foreigners in the Netherlands. In 2009 he 
set up the NGO Weebale Foundation in Uganda (Mukono District), implementing water and 
sanitation projects. So, he has experience with development projects in Uganda but is also impressed 
by the beauty of this country and its people.  
 
 
Rob de Lange 
 

Dr. Rob de Lange was collega van Ab aan de Hogeschool Utrecht. Daarnaast 

was hij werkzaam aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit van 

Amsterdam. Zijn vakgebied is sociale wetenschappen en methoden van het 

sociaalwetenschappelijk onderzoek. Hij ging eerder met pensioen dan Ab. Eén 

van de dingen die hij deed na zijn pensionering was het opzetten van een 

safaribedrijf in Oeganda. Hij deed dat samen met zijn vrouw en een 

Oegandese zakenpartner. Zij hebben dat ongeveer zeven jaar met veel plezier 

gedaan. Ze hebben veel kanten van het land leren kennen. We praten veel 

over problemen in Oeganda, maar gelukkig heeft Rob door dat werk ook geleerd dat Oeganda ook 

hele mooie kanten heeft: Het is een schitterend land met een adembenemend mooie natuur en zeer 

vriendelijke bevolking. Niet voor niets werd het door Winston Churchill de parel van Afrika genoemd.  

Toen Ab de Stichting YOUganda opzette, vroeg hij Rob of hij bestuurslid wilde worden. Dat was in 

2013. Ab ging in Oeganda wonen en trouwde met Oegandese Rose. Ab had de dagelijkse leiding van 

het werk in Oeganda en werd een bekend gezicht in de lokale gemeenschap. Rob bleef op de 

achtergrond en regelde de financiële en secretariële zaken in Nederland. 
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Rob de Lange 

Dr Rob de Lange was a colleague of Albert at the University of Applied Sciences at Utrecht, the 

Netherlands. Apart from that, he worked at the University of Utrecht and the University of 

Amsterdam. His field of study and lecturing was the social sciences and research methods. He retired 

earlier than Albert.  

One of the things he did after that was setting up a safari company in Uganda. He did this together 

with his wife and a Ugandan business partner. They did this for about seven years, and got much 

satisfaction out of it. In this way they got to know many aspects of this country. We run the risk of 

talking about Uganda in terms of all sorts of problems, but through this work Rob learned that 

Uganda also has also very pleasant aspects. It is a magnificent country with lots of breath-taking 

scenery, very interesting wild animals and a very friendly population. It was no mistake when 

Winston Churchill called Uganda ‘the pearl of Africa’. 

When Albert started the YOUganda Foundation, he invited Rob to become the Foundation’s 

secretary and treasurer. That was in 2013. Albert went to live in Bukedea and married Rose, a 

Ugandan lady. Albert did the daily management and became a familiar face in the local community. 

Rob remained in the background, in the Netherlands, taking care of the Foundation’s financial and 

secretarial business.  

Rotaryclub Bukedea als aanspreekpunt ter plekke. 

Na overleg en zorgvuldige afweging heeft het bestuur van Stichting YOUganda besloten om nauw 

samen te gaan werken met Rotaryclub Bukedea (vanaf nu RC Bukedea genoemd). Ab heeft enkele 

jaren geleden RC Bukedea opgericht en de club is inmiddels uitgegroeid tot een stabiele club met 

betrokken leden en een bekwaam bestuur. 

Ab betrok RC Bukedea veel bij de projecten van Stichting YOUganda en met name de huidige 

voorzitter Martha Agwang speelde daarin een actieve rol. 

Met het bestuur van RC Bukedea zijn duidelijke afspraken gemaakt over aanvragen, financiële 

verantwoording en overige afstemming van de lopende en mogelijke nieuwe projecten. 

Er is ook een aparte bankrekening geopend op naam van Bukedea YOUganda Projects die uitsluitend 

bestemd is voor de projecten van Stichting YOUganda. 

 

Rotary club Bukedea as contact on site. 

After consultation and careful consideration, the board of YOUganda Foundation has decided to 

work closely with Rotary club of Bukedea (from now on called RC Bukedea). Ab founded RC Bukedea 

several years ago and the club has since grown into a stable club with committed members and a 

competent board. 

Ab involved RC Bukedea in a lot in the projects of YOUganda Foundation. Especially the current 

president, Martha Agwang played an active role in it. 

Clear agreements were made with the board of RC Bukedea regarding applications, financial 

accountability and other coordination of current and possible new projects. 

 



7 

 

A separate bank account has also been opened in the name of Bukedea YOUganda Projects 

exclusively for the projects of YOUganda Foundation. 

 

Project gehandicaptentraining.  

Eén van de lopende projecten die na Abs overlijden tijdelijk waren stopgezet, is het “Impaired 

project”, waarbij gehandicapte jonge mensen een drie maanden durende beroepscursus volgen. 

Vrouwen leren kleding en tassen te maken of worden opgeleid tot kapster, mannen leren allerhande 

timmerwerken. Aan het einde van de cursus ontvangen alle deelnemers een gereedschap-set c.q. 

een naaimachine, waarna ze als zelfstandige aan de slag kunnen gaan. Op die manier kunnen ze 

zichzelf en eventueel hun gezin van levensonderhoud voorzien. 

Het bestuur heeft onlangs de kostenvergoeding van deze opleiding (eten, drinken, huisvesting, 

materialen, gereedschappen, docenten e.d.) overgemaakt aan RC Bukedea en het project is deze 

week van start gegaan. De donatie bedroeg ca. 5.000 euro. 

 

 

 

 

 

 

 

Disability Training Project.  

One of the ongoing projects that had been temporarily halted after Ab died is the "Impaired project," 

in which disabled young people attend a three-month professional course. 

Women learn to make clothes and bags or are trained as hairdressers, men learn all kinds of 

carpentry. At the end of the course, all participants receive a tool set and/or a sewing machine, after 

which they can start working independently. This way they can provide for themselves and possibly 

their families. 

The board recently transferred the costs of this training (food, drinks, housing, materials, tools, 

teachers, etc.) to RC Bukedea and the project started this week. The donation amounted to 

approximately 5,000 euros. 

 
Project operaties 
 

Het “Operation Operations Project” betreft het uitvoeren van operaties in het lokale ziekenhuis 
(Health Centre 4) van Bukedea. In het verleden zijn een groot aantal jonge kinderen met verkeerde 
injecties ingeënt tegen malaria. Bijeffecten van deze injecties zijn onder meer fibrose (ernstige 
lidtekenvorming) en soms verlammingsverschijnselen.  Vanwege deze handicap is het volgen van 
schoollessen veelal onmogelijk en is de kans op een zelfredzaam bestaan nihil.  
Door deze operaties uit te voeren, kunnen ze (eventueel met behulp van fysiotherapie) weer lopen 
en kunnen ze weer naar school gaan en werken. 
Het bestuur heeft uitvoerig overleg gehad met een team van chirurgen onder leiding van arts Moses 
en besloten om dit project te ondersteunen. De donatie zal ca. 5.600 euro bedragen. 
 

 

weven - weaving houtbewerking - carpentry  
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Operations Project 
 
The "Operation Operations Project" involves performing 

operations in the local hospital (Health Centre 4) of Bukedea.  

In the past, a large number of young children were vaccinated 

against malaria with wrong injections. Side effects of these 

injections include fibrosis (severe scarring) and sometimes 

paralysis.  Because of this disability, attending school is often 

impossible and there is no chance of a self-reliant existence. 

By performing these surgeries, they can walk again (possibly 

with the help of physical therapy) and can return to school and 

work. 

The board consulted extensively with a team of surgeons led by 

doctor Moses and decided to support this project. The donation 

will be approximately 5,600 euros. 

 
 
Project bestrijding malaria.  
 

Het derde project betreft bestrijding van malaria-besmetting bij schoolgaande kinderen.  

Malaria is een veel voorkomende en ingrijpende ziekte.    

Op scholen vindt voorlichting plaats, worden malariatesten afgenomen en er worden 

muskietennetten uitgereikt. 

Dit betreft een lopend project wat ten tijde van Abs overlijden in de afrondende fase was beland. 

Het bestuur gaat in samenwerking met RC Bukedea beoordelen of een volgende fase van dit project 

moet worden geïnitieerd en daarbij door onze stichting financieel moet worden ondersteund.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project against malaria. 

The third project concerns combating malaria infection among school-age children.  

Malaria is a common and devastating disease.    

In schools are lessons to raise awareness held, malaria testing and distribution of mosquito nets. 

This is an ongoing project which, at the time of Abs death, was nearing completion. 

The board will evaluate in cooperation with RC Bukedea whether a next phase of this project should 

be initiated and financially supported by our foundation.  
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Project hygiënemateriaal jonge vrouwen.  
 
Het vierde project “giving primary school girls a skill to make reusable sanitary pads” (= het leren 
maken van herbruikbaar hygiënemateriaal voor schoolgaande jonge vrouwen).  
Door gebrek aan maandverband kunnen de jonge vrouwen tijdens de menstruatieperiode niet naar 
school. Nadat de herbruikbare maandverbanden gemaakt zijn, worden ze ter beschikking gesteld aan 
andere jonge vrouwen, die eveneens hierover voorlichting over gebruik en hergebruik krijgen. Het 
bestuur zal met RC Bukedea doornemen wat de status van dit project op dit moment is en zal dan 
een besluit nemen over een mogelijke volgende financiële ondersteuning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project hygiene materials for young women. 

The fourth project "giving primary school girls a skill to make reusable sanitary pads".  

Due to lack of sanitary pads, young women cannot attend school during their menstrual period. After 

the reusable sanitary pads are made, they will be made available to other young women, who will 

also be educated about their use and recycling. The board will review with RC Bukedea the status of 

this project at this time and will then decide on possible financial support in the future. 

 

Ten slotte 

Prioriteit van het bestuur is om bovengenoemde projecten nauwkeurig te volgen en te bewaken. 

Vanuit die ervaring gaan we in de toekomst volgende fases van deze projecten en mogelijk nieuwe 

projecten oppakken. 

Het is goed te vermelden dat het bestuur zeer zorgvuldig omgaat met gedane donaties uit het 

verleden. Als uit de omschrijving van deze donaties blijkt voor welk doel de betreffende donatie is 

bestemd, zal het bestuur erop letten dat deze donaties ook daadwerkelijk voor het bestemde doel 

worden gebruikt. 

Finally 

The board's priority is to closely follow and monitor the projects above. From that experience, we 

will take up next phases of these projects and possibly new ones in the future. 

It is worth mentioning that the board is very careful with donations made in the past. If the 

description of these donations shows for which project(s) the donation in question is intended, the 

board will ensure that these donations are actually used for the intended purpose. 


