
Jaarverslag stichting Amuria 2013 

Het jaar 2013 begon voor stichting Amuria meteen op 1 januari met een Nieuwjaars duik, waarbij één 

van de bestuursleden het koude water trotseerde omdat hij daarvoor werd gesponsord. Een 

succesvolle start van het jaar 

Voorzitter Dick van der Linden vertrok op 23 januari naar Oeganda om de laatste voorbereidingen te 

treffen voor een groepsreis, die startte op 27 januari met 5 personen, die allen een koffer met 

hulpgoederen bij zich hadden voor het gebied Amuria.  

Op 13 februari vertrok Dick van der Linden uit Oeganda naar Nederland in het gezelschap van Pastor 

Joseph Enyobu, één van de bestuursleden van ons bestuur in Oeganda, the Amuria Foundation. 

Joseph verbleef voor 2 weken in Nederland waarbij we een aantal presentaties gaven en 

werkbezoeken hebben afgelegd. 

Op 15 februari hadden Joseph en Dick en opbouwend gesprek met een specialist in het verbouwen 

van tropische gewassen. Dit ter voorbereiding van een nieuw te starten project waarbij we 

uiteindelijk 200 arme gezinnen en weduwen zullen ondersteunen op gebied van landbouw en 

veeteelt met als doel hen te helpen in hun eigen levensonderhoud te  voorzien.  

Op18 februari was er een presentatie in Aarle Rixtel, waar we hebben verteld over de projecten en 

doelstellingen van de stichting in het algemeen en over de toekomstige bouw van een brug in het 

bijzonder. Deze brug wordt gebouwd om een gebied te ontsluiten wat aan 3 kanten door water is 

omgeven. Dit zal een enorme verbetering teweegbrengen voor zowel de bereikbaarheid van de 

kliniek als ook de economische ontwikkeling van dit gebied.  

Op 24 februari was er een presentatie in de EGZ in Zeewolde. 

Op 25 februari brachten we met Joseph een werkbezoek aan IMT, waarbij er uitleg was over het 

gebruik van de waterfilters die de stichting van dit bedrijf kreeg. Ook werd een werkbezoek gebracht 

aan het veeteelt bedrijf van Arno v.d. Knaap, wat een grote indruk maakte. 

Op 26 februari bezocht Joseph Gospelkoor Joy op een repetitieavond. Deze avond hebben veel 

koorleden persoonlijk kennisgemaakt met Joseph, wat er later toe leidde dat er een groepsreis 

gepland werd in november met 12 leden van dit koor. 

Op 3 februari was er een benefietdiner voor 150 personen in The Harbour in Zeewolde, waarbij 

Joseph en Dick samen de presentaties verzorgden, The Harbour een fantastisch diner verzorgde en 

waar Vatography de fotoshoot verzorgde.  

Op 30 april stond Stichting Amuria met een stand op de Koninginnedag markt van Ermelo. 

Op 18 mei stond Stichting Amuria met een stand op de boeldag van de NGK in Zeewolde. 

Op 26 mei vertrok Dick van der Linden opnieuw naar Oeganda voor het monitoren van een aantal 

projecten en het voorbereiden van de novemberreis.  

Eind juli is begonnen met de bouw van de Olungura School nadat we via een gift van de PKN te 

Zeewolde 70% van het geplande bedrag hadden ontvangen voor de bouw. Deze school is bedoeld om 

de jongste kinderen in het omliggende gebied van onderwijs te voorzien omdat de dichtstbijzijnde 



school te ver weg is om deze te bezoeken.  De ouders van de kinderen in dit gebied waren al 

begonnen hun kinderen zelf les te geven om te voorkomen dat ze een achterstand zouden oplopen. 

Ook hebben de ouders zelf stenen gebakken voor de bouw van deze school. 

In augustus heeft het bestuur van stichting Amuria contact gezocht met WarChild om via de Program 

Development Manager  in Oeganda een nieuw project te ontwikkelen voor het jaar 2014. Doel van 

dit project is om de trainingen van WarChild in het gebied Amuria te introduceren om zo het leed 

wat is veroorzaakt door de rebellenlegers te helpen verminderen. 

Op 28 augustus startte er een rondreis door Oeganda die werd georganiseerd door  Stichting Amuria 

en ter plaatse uitgevoerd door de vaste chauffeur. 

12 september vloog Dick van der Linden opnieuw naar Oeganda, dit keer om het WarChild project en 

de novemberreis voor te bereiden. 

Op 2 november was er een informatieavond voor de 18 (!) deelnemers aan de novemberreis. 

Op 9 november stond stichting Amuria met een stand op het jubileumconcert van Gospelkoor Joy.  

Op 22 november startte er weer een groepsreis naar Oeganda. Dit keer met 18 deelnemers. Een deel 

van de groep heeft gezongen op de bruiloft van Pastor Joseph Enyobu, die werd  bijgewoond door de 

deelnemers. Ook namen alle deelnemers weer een koffer vol hulpgoederen mee voor het gebied 

Amuria. De hulpgoederen waren bestemd voor het schooltje wat wordt gebouwd in het gebied 

Amuria en voor de St.Claire Health Centre in Occocia wat wordt ondersteund door Stichting Amuria. 

Deelnemers van de reis hadden zich al vooraf ingespannen om geld bijeen te krijgen voor het 

uitdelen van geiten, de bouw van de school en materialen voor de school en de kliniek. 

Het bestuur in Nederland heeft in 2013 -4- maal vergaderd, het bestuur in Oeganda vergaderde -10-

maal. Een subgroep in Oeganda, die zich bezig houdt met de voorbereidingen voor de bouw van de 

brug vergaderde 6 maal.  

Het aantal scholarships is in 2013 uitgebreid naar 32 scholieren die door de ondersteuning van 

sponsoren in Nederland hun middelbare school kunnen afmaken.  

Het hele jaar mochten we weer gebruik maken van een opslagruimte bij MiniOpslag Zeewolde aan 

de  Baardmeesweg, waar we niet alleen de opslag hadden maar ook een geschikte ruimte om te 

sorteren en hulpgoederen voor te bereiden voor de verschillende reizen die er waren.  

 

 


