
Jaarverslag stichting Amuria 2014 

Opnieuw startte het jaar op 1 januari met een Nieuwjaars duik in Zeewolde, waarbij Emanuel van 6 

jaar samen met Henk Pol, die deelnam aan de reis van november 2013, samen het ijskoude water 

trotseerden. Het geld wat ze via sponsoring hebben opgehaald met deze heldendaad zal worden 

ingezet om een kind een heel jaar naar school te laten gaan.  

Op 4 januari was de informatiebijeenkomst voor de deelnemers aan de reis van januari 2014. 

Op 21 januari vertrok Dick van der Linden om de laatste voorbereidingen voor de reis in Oeganda te 

treffen. Op 25 januari vertrok de groep voor een rondreis van 16 dagen door Oeganda.  

In mei konden er 2 nieuwe leden worden toegevoegd aan het bestuur.  

 Sytske Renkema is algemeen bestuurslid met als taak voorraadbeheer en web shop 

 Susan  Schaap is algemeen bestuurslid, belast met marketing en fondsenwerving. Tevens zal 

zij de schakel zijn tussen het bestuur en een werkgroep die zich bezig zal houden met acties. 

Eind mei vertrokken Dick en Roeleke van der Linden samen naar Oeganda om er gesprekken te 

voeren over de voortgang van de lopende projecten en de prioriteit te bepalen van komende 

activiteiten. Daarbij zijn deze activiteiten bezocht:  

 Het bestuur van de Amuria Foundation heeft uitgebreid en meerdere keren vergaderd in 

bijzijn van Dick en Roeleke, waarbij lopende en komende projecten zijn besproken. 

 Er werd een aanzet gegeven van een nieuw project, de DDS (Daily Drip System) en er werden 

op verschillende plaatsen in totaal 4 proeftuinen aangelegd met dit mooie irrigatiesysteem 

waarbij 80% minder water nodig is en 50% meer opbrengst te verwachten valt. 

 De school in Olungura werd bezocht en er werd uitgebreid gesproken met ouders, bestuur 

en docenten. De 2 lokalen die nu af zijn, waren bedoeld voor 125 kinderen. Dick en Roeleke 

troffen echter een situatie aan waarbij er al 467 kinderen deze school bezoeken. Er werd niet 

alleen les gegeven in de lokalen, maar ook in de noodvoorzieningen die eigenlijk al waren 

afgeschreven, de voorraadkamer én onder een boom! Een schrijnende situatie die vraagt om 

uitbreiding van de school met 3 lokalen op korte termijn. 

 De bakkerij werd bezocht. Er werd gewerkt en er waren broodjes te koop. Er is een gesprek 

geweest met de bakkers over hun en onze plannen voor de toekomst. 

 De brug is bezocht. Er was ter plaatse een informeel en succesvol overleg met de local chief, 

die zij verantwoordelijkheid  nam. Er waren veel locals vrijwillig aan het werk om de weg aan 

te leggen, die de brug moet aansluiten op de bestaande wegen. 

 Er was een ontmoeting met de scholieren uit het scholarship programma. Zij vroegen om 

bemoediging en kregen die! Voor sommige van deze studenten was een kaartje of een klein 

kadootje van hun sponsor. Dit werd erg gewaardeerd. In een terugkoppeling kregen Dick en 

Roeleke te horen dat hun zelfvertrouwen met sprongen vooruit gaat nu er in Nederland 

mensen zijn die hen de moeite waard vinden. Daarna hebben zij ook de school bezocht waar 

een aantal studenten heengaan. Daar hebben Dick en Roeleke met de directeur, Mr. Olila 

gesproken. Op dat moment zijn er 36 studenten in het scholarship-programma! 

 



Op 13 september liepen 6 mensen uit Zeewolde een kwart van de ZtotZ tocht en deze 

sponsortocht van 28 km. leverde € 1500.- euro op voor Stichting Amuria. 

Op 15 november hield stichting Amuria in Zeewolde een huis-aan-huis verkoopactie van 

toiletpapier. Daaraan werkten meer dan 125 mensen en veel jongeren vrijwillig mee. De actiedag 

leverde meteen al € 2500.- op, waarmee 40(!) DDS worden aangeschaft en geïnstalleerd. De actie 

loopt na die datum nog door, waarbij bedrijven in en rondom Zeewolde het toiletpapier aan 

geboden krijgen. Ook wordt er door particulieren nog veelvuldig toiletpapier bijbesteld.  

Op 17 november vertrok voorzitter Dick van der Linden naar Oeganda voor de laatste 

voorbereidingen van weer een groepsreis. Op 21 november kon hij de groep verwelkomen voor 

de 9e groepsrondreis van stichting Amuria! 

Via een gift konden er in Oeganda in het schooltje in Olungura 225 kinderen plaatsnemen in de 

schoolbankjes in plaats van op een boomstam. 

Het toiletpapier van stichting Amuria is permanent te koop bij Ekoplaza in Harderwijk en bij de 

boerderijwinkel van MMM in Zeewolde. 

De crafts van stichting Amuria zijn nu te koop bij de GoedeZaak in Den Burg op Texel en bij de 

BookInn in Zeewolde. 

Op 19 december is voor de 4e keer achtereenvolgend het muziek evenement op de kerstmarkt in 

Zeewolde in handen van Stichting Amuria. Daarbij werd een verloting gehouden met prijzen die 

werden gedoneerd door de ondernemers van het centrum van Zeewolde en de vrijdagse markt. 

Dit evenement leverde € 1500.- op! 

Het jaar 2014 werd afgesloten met 40 studenten in het scholarship programma. 

 

 

 

 


