PROJECT SCHADUW HUT
AANVRAAG:

JAAR:

2017

Particulier initiatief:

Nafasi Welfare Home

Lokale partner:

Bouwteam Children’s Welfare Mission

PROJECT

BUDGET

Naam:

Doingoood

Land:

Oeganda

Locatie:

Namugongo

Categorie:

Welzijn

Doelgroep:

Kinderen en staf van Nafasi

Projectbudget:

€ 2.500,-

Achtergrondinformatie
In 2016 werd er een compleet nieuwe huis gebouwd voor achterlaten kwetsbare baby’s en
jonge kinderen tussen de leeftijd van 0 tot 5 jaar. Het huis staat op het terrein van Children’s
Welfare Mission in Namugongo, dichtbij de hoofdstad Kampala.

Het project
Wat zal er gedaan worden?
Er zal een kleine hut gebouwd worden van 3 x 3 meter met op dak gegalvaniseerde
beplating met terracotta coating. Er wordt een fundering gemaakt van beton, waarop de
palen op komen te staan. Tevens wordt de hut voorzien van een betonnen vloer of
bestrating. De hut die wij willen bouwen zal vierkant en iets kleiner zijn als hierop de foto.
Het wordt gebouwd door ervaren oegandese mensen van onze eigen bouwteam en
studenten van Children’s Welfare Mission.

Nafasi Welfare Home is onderdeel van Stichting Kinderhulp Afrika
Postbus 70 1430 AB Aalsmeer - Bezoekadres: Van Cleeffkade 15 Aalsmeer - Tel: 0297 348 552 - ANBI 008584606
info@nafasiwelfarehome.org - www.nafasiwelfarehome.org - IBAN: NL93 RABO 0123 796 377 - KVK 41224830

Wat zal het effect zijn op de doelgroep na voltooiing van het project?
Het is belangrijk dat de baby’s en jonge kinderen niet te lang blootgesteld worden aan de
brandende zon. Oeganda ligt op de evenaar, wat betekent dat de zon heel fel is. Voor hun
gezondheid is het belangrijk dat we de mogelijkheid creëren om ze buiten te kunnen laten
spelen in de schaduw en koelte. Oeganda heeft ook regenseizoenen! In deze periode kan
het de ene moment zonnig zijn en het volgende moment stortregenen. In deze hut kunnen
de kinderen dan ook schuilen tegen de regen.
Kosten
Totaal kosten van het bouwen van zo’n schaduw hut is € 2.500,-
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