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Algemeen

Het werk van Stichting Lot heeft vier pijlers: Multi Culti Cooking met jongeren en ouderen in 
Amsterdam, de kappersschool in Bobo Dioulasso (Burkina Faso), een onderwijsproject in 
Oeganda en My BookBuddy op de Ralapanawa Primary School in Sri Lanka.

Amsterdam: Multi Culti Cooking met jongeren en ouderen

Door Corona konden we het gehele jaar geen Multi Culti Cooking uitvoeren.

Burkina Faso

De kappersschool in Bobo Dioulasso heeft jaarlijks (totaal drie jaar lang) ondersteuning voor de 
lopende kosten gehad. Het schooljaar 2020/2021 voor het laatste jaar. Voor 2021/2022/2023/2024
hebben we van de Spykmanstichting voor drie jaar een bijdrage voor de lopende kosten gekregen 
van €1400 per jaar. Daarbij draagt Stichting Lot  €1000 per jaar bij uit eigen middelen. Eveneens 
heeft de Sykmanstichting €2200 gedoneerd om naaimachines en andere investeringen voor de 
kappersschool die inmiddels is uitgebreid met een naaivakschool en een opleiding om 
macramétassen te maken, te bekostigen.



Oeganda

De projecten van My Mothers Heart Uganda, van Jeremiah and Kate Mbulamani lopen goed. Er is 
veelvuldig en goed contact. Inmiddels hebben ze met behulp van een groep buitenlandse 
vrijwilligers drie lokalen voor de kleuters erbij gebouwd.  Met Jeremiah en Kate hebben we plannen
gemaakt voor een speelse inrichting van de lokalen, die past binnen het curiculum voor 
kleuterscholen in Oeganda. Het budget van €7000 hiervoor nodig hebben we van K.O.O.K., de 
Spykmanstichting en de Dr Hofsteestichting gekregen. In januari 2022 ga ik met een bevriende 
timmerman en zijn vrouw naar Oeganda om speelhuizen, een bouwhoek en leeshoek te maken en
de lokalen te beschilderen.

Sri Lanka

Op de Ralapanawa Primary School hebben we het My Book Buddy project geïntroduceerd: elke 
klas heeft een boekenkast met leesboeken die in Sri Lanka geschreven en uigegeven zijn 
gekregen. De kinderen lenen één keer per week, op My BookBuddy Day een boek om thuis te 
(voor)lezen. Zie www.mybookbuddy.nl 
Door Corona is de school lang dicht geweest, maar na de zomer ging de school open en loopt het 
project. De directeur en docenten zijn er heel enthousiast over.

http://www.mybookbuddy.nl/
http://www.mybookbuddy.n/


Toekomst

Doordat het project Multi Culti Cooking met jongeren en ouderen door Corona moest stoppen, 
kunnen we nu nog niets zeggen over de toekomst ervan. We moeten het nog 13 (van de 27) keer 
uitvoeren. Hoogstwaarschijnlijk gaan we er dan niet mee door. Het kost veel moeite om scholen en
ouderencentra te koppelen en doordat Corona er tussen door kwam moeten we steeds weer de 
contacten opnieuw aanhalen en dan blijkt dat er weer van alles is veranderd waardoor we weer 
nieuwe ouderencentra en scholen moeten zoeken.
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