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Algemeen

Het werk van Stichting Lot had drie pijlers: Multi Culti Cooking met jongeren en ouderen in 
Amsterdam, de kappersschool in Bobo Dioulasso (Burkina Faso) en een onderwijsproject in 
Oeganda. En dit jaar kwam er nog een nieuw project bij: My BookBuddy op de Ralapanawa 
Primary School in Sri Lanka.

Amsterdam: Multi Culti Cooking met jongeren en ouderen

Dit jaar gooide helaas Corona roet in het eten. We hadden een aantal keren gepland, maar we 
konden er maar twee uitvoeren, de rest moesten we afzeggen. Hopelijk kunnen we de tweede helft
van 2021 weer gaan beginnen.

Burkina Faso

De kappersschool in Bobo Dioulasso krijgt jaarlijks (totaal drie jaar lang) ondersteuning voor de 
lopende kosten. Dit schooljaar 2020/2021 voor het laatste jaar. Voor 2021/2022 kunnen we kijken 
of we nog zo'n €1000 per jaar kunnen bijdragen uit eigen middelen. 



Oeganda

De projecten van My Mothers Heart Uganda, van Jeremiah and Kate Mbulamani lopen goed. Er is 
veelvuldig en goed contact. Tot onze grote verrassing hebben ze met behulp van een groep 
buitenlandse vrijwilligers drie lokalen kunnen bijbouwen. Daar kunnen de kleuters, die nu nog in de
modder onder een afdakje zaten, terecht. We zijn met Jeremiah en Kate plannen aan het maken 
voor een speelse inrichting van de lokalen, die past binnen het curiculum voor kleuterscholen in 
Oeganda. 
Zodra de ideeën zijn uitgewerkt gaat Stichting Lot fondswerven om de lokalen in te richten.

Sri Lanka

In maart was Charlotte in Sri Lanka om vrijwilligerswerk te doen op de Ralapanawa Primary School
in een dorp in de buurt van Anuradhapura. Charlotte vond het een goede school om het My Book 
Buddy project te gaan introduceren: elke klas krijgt een boekenkast met leesboeken die in Sri 
Lanka geschreven en uigegeven zijn. De kinderen lenen één keer per week, op My BookBuddy 
Day een boek om thuis te (voor)lezen. Zie www.mybookbuddy.nl De directeur en docenten werden
heel enthousiast om het project te gaan uitvoeren. Stichting Lot doneerde het bedrag aan My 
BookBuddy en kreeg zo de licentie en het materiaal om het project te gaan doen op de school. 
Ook doneerde Stichting Lot een rolstoel aan een gehandicapt kind die op de school zat en weinig 
beweegruimte had. 
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http://www.mybookbuddy.nl/
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