JA, ik word donateur van
Stichting LUGA Care:

Doelstelling:
Stichting LUGA Care zet zich in
voor een nieuwe school in
Busaana Uganda. Little Angels
Nursery & Primary School is de
enige school in het dorp Busaana.
Op dit moment zit het aantal
leerlingen op circa 300 kinderen.
Dit aantal is nog steeds aan het
groeien, echter de voorzieningen
laten dit absoluut niet toe.
2 houten lokalen in niet al te
beste staat, 1 leemhut die nog
veel slechter is en het gebruik
mogen maken van de kerk is
absoluut niet genoeg om aan de
behoefte te kunnen voldoen.

Helpt u mee? Word donateur!
Lees hierover meer op de
achterzijde van deze flyer.

Naam: _____________________________
Adres: _____________________________
Postcode: __________________________
Woonplaats: ________________________
Telefoon nr.: ________________________
E-mail: ______________________________
Rekeningnr.: ________________________


Voor € 5,- per maand



Maandelijkse machtiging a € ______
Met één e-mail naar lugacare@gmail.com
is de machtiging stop te zetten.

Of maak uw gift over op:
Rekeningnr.: NL41 RABO 0171299280
t.n.v. Stichting LUGA Care
RSIN/ fiscaal nummer: 8539 162 51
(Stichting LUGA Care heeft de ANBI status)

Stichting LUGA Care
Klomperweg 115
6741 PG Lunteren
lugacare@gmail.com
www.lugacare.com

lugacare@gmail.com
www.lugacare.com

Actie: Schoolgebouw

Over Stichting
LUGA Care

Uganda
Uganda is één van de armste
landen ter wereld. De bevolking
van circa 35 miljoen mensen
verkeert in grote economische en
maatschappelijke problemen.
Het land telt bijvoorbeeld 1,5
miljoen hiv/aids-besmettingen.
Jaarlijks sterven naar schatting
64.000 Ugandezen aan de
gevolgen van aids, het op zeven
na hoogste aantal in de wereld.

Stichting LUGA Care is
opgericht in 2014 door een
groep enthousiaste en
gepassioneerde mensen die
bekend waren met het werk
van Job en Jennie Saku die
zich o.a. bekommeren om het
lot van kansarme kinderen in
Uganda.

Busaana

Stichting LUGA Care stelt zich
ten doel fondsen te werven
voor projecten in Afrika –
Uganda, op het gebied van
scholing, educatie, medische
zorg en voorlichting voor
kansarmen.

Kinderen hebben de
toekomst, laten we ze dan
ook een toekomst bieden!!!

LUGA CARE

GEEFT KINDEREN

Busaana in Uganda is een klein
vissersdorp, gelegen aan de kust
van Lake Victoria. Op dit moment
bestaat het dorp uit circa 2000
inwoners waarvan er naar
schatting 1500 kinderen zijn in de
leeftijd tot 16 jaar. Door de grote
hoeveelheid kinderen is het voor
de oudere bewoners vaak
onmogelijk om voor al deze
kinderen in de noodzakelijke
levensbehoeften te voorzien.

EEN KANS

