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Blijf op de hoogte

Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief via you-uganda.com.

With YOU,
We make a difference
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Wilt u ook bijdragen aan het project YOUnity en meehelpen aan de bouw 
van het buurthuis?

Eenmalige gift 

Een eenmalige gift kan overgemaakt worden naar ons rekeningnummer of 
online via onze website.

Word vaste donateur

NL16TRIO0320256405 t.n.v. Stichting Youth Outreach Uganda. 
BIC:  TRIONL2U

Stichting YOU is een ANBI Stichting en giften zijn daardoor belastingaftrekbaar.

Het is voor ons een eer om een verschil te mogen maken in de levens van 
 gezinnen in Oeganda. We zijn dankbaar voor iedereen die onze visie deelt, 
 achter ons staat en met ons mee denkt. We hebben jouw hulp ook nodig, want 
we kunnen dit niet alleen!

Om de grootste plannen van Stichting YOU mogelijk te maken zijn we 
 afhankelijk van fondsen en giften. Naast de fondswerving voor het buurthuis 
richten we er ons aankomend jaar ook op om maandelijkse donateurs te werven 
om alle  programma’s en activiteiten, zoals het kindsponsoringprogramma zo 
snel  mogelijk te kunnen  starten zodra het buurthuis af is. 

Get in touch

Als u meer infomatie wilt, een vraag heeft, of wilt bijdragen aan het werk van 
 Stichting YOU, neemt u dan gerust contact met ons op.
Het is ook mogelijk om Stichting YOU uit te nodigen voor een presentatie, zie 
 hiervoor onze contactgegevens. 

Hoe help ik mee?
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MIJN PLAN MET JULLIE STAAT VAST – SPREEKT DE HEER. 
IK HEB JULLIE GELUK VOOR OGEN, NIET JULLIE ONGELUK: 

IK ZAL JE EEN HOOPVOLLE TOEKOMST GEVEN. 

JEREMIAH 29:11

PROJECT 
BUURTHUIS YOUNITY



Youth Outreach Uganda
Wij zijn Stichting YOU. We hebben een hart voor kinderen en jeugd. Wij  geven 
 jongeren en gezinnen in Oeganda hoop voor de toekomst en bieden hen een 
plek waar zij zich veilig voelen en terecht kunnen.

Visie
Iedere jongere is waardevol in Gods ogen. Hun gaven en talenten doen er toe.  
Stichting YOU wil jongeren in uitzichtloze situaties een veilige,  gezonde 
en  liefdevolle leefomgeving bieden waarin zij de kans krijgen om zich te 
 ontwikkelen en ontplooien. Door het bieden van acute en duurzame hulp 
in diverse vormen willen wij dat elke jongere van betekenis kan zijn in de 
 maatschappij. 

Missie
Wij willen dat elke jongere in Oeganda mag dromen van een mooie toekomst. 
Samen met God willen wij deze toekomstdroom werkelijkheid maken. YOU 
make a  difference.

Stichting YOU is op 20 mei 2021 opgericht is Nederland en is per 26 mei 2021 
door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende  Instelling 
(ANBI). Onze lokale partner de YOU Foundation is in januari 2022 opgericht in 
Oeganda om het werk op Oegandese grond mogelijk te maken.

Unity betekent eenheid. Dat is onze hoop. We willen dat elke jongere recht heeft op 
een hoopvolle toekomst (Jeremia 29:11).
Een buurthuis draagt bij aan een samenleving waarin iedereen meetelt en 
meedoet, ook de meest kansarme jongeren en gezinnen. Zodra het  buurthuis 
af is, zullen we ons familieondersteuningprogramma starten. Vanuit de  
 familieondersteuning zullen we dan ook ons kind-sponsoring programma 
uitbreiden. Dit betekent dat u dan persoonlijk een kind kunt sponsoren door 
 bijvoorbeeld iedere maand een bedrag over te maken voor één kind,  waardoor u 
bijdraagt aan het schoolgeld. Ook willen we samen met  gezinnen  mogelijkheden 
bespreken en in gesprek te gaan over maatschappelijke,  fi nanciële en sociale 
kwesties.

Wat voor ondersteuningsprogramma’s willen we bijvoorbeeld aanbieden in 
het buurthuis?

 • Het aanbieden van onderdak indien nodig, voedsel, hulp op het gebied van 
 onderwijs, medische en psychologische zorg;
 • Het bieden van training en onderwijs, bijvoorbeeld op het gebied van  hygiëne, 
 HIV/AIDS preventie, voedsel en voeding, geestelijk onderwijs zoals    
 discipelschap en bijbelstudie. 
 • Het bieden van activiteiten zoals een sportcommunity of kerk.
 Het buurthuis zal zich blijven ontwikkelen en we laten de trainings- 
 programma’s afhangen van de nood die er op dat moment heerst in het dorp.

Meer informatie en updates vind u hier: You-uganda.com/...

Wie zijn wij?

Stichting YOU gaat Buurthuis YOUnity bouwen op een plek waar de  kinderen 
weinig middelen hebben. Vanuit dit buurthuis worden er activiteiten 
 georga ni seerd en familieondersteuningsprogramma´s gegeven om jongeren en 
gezinnen in nood te bereiken met de liefde van Jezus en te ondersteunen waar 
mogelijk.

Lukumbi is een dorpje in het Nagaseke district in Oeganda. Hier zullen we het 
 project starten. Het dorp ligt een uur boven de hoofdstad Kampala en heeft 
zo'n 8000 inwoners. Er is niet overal elektriciteit en stromend water. Door een 
waterput te bouwen bij het buurthuis kunnen wij de buurt ook voorzien van 
stromend, helder en schoon water. In Oeganda is 77% van de bevolking jonger 
dan 18 jaar. Daarnaast leeft 37,7% onder de  armoedegrens. Mensen moeten 
dus leven van weinig. Ze hebben vaak veel kinderen, omdat er weinig geld is, 
is het niet  vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school kunnen. De kinderen 
moeten daarnaast ook een uniform en boeken kopen. Al met al, is Oeganda een 
arm land waar hulp nodig is. Wij dragen graag ons steentje bij. 

Doe jij mee?

Project Buurthuis YOUnity


