Behalve de maandelijkse ondersteuning van
kinderen is het natuurlijk mogelijk een
eenmalige bijdrage over te maken naar het
rekeningnummer van stichting The Mission
22.66.40.604 te Gouda
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BEDANKT!!
Het!nieuwe!jaar!is!gelijk!goed!begonnen!
in! Tiwi! in! Kenia.! Na! een! succesvolle!
actie!van!de!kinderen!van!de!jeugdclub!
Dynamo! van! de! PKN! te! Gouda! en! een!
aantal! giften! is! er! in! januari! direct!
gestart! met! de! bouw! van! het! eerste!
lokaal!van!de!nieuwe!school;!New!Mab!
River!Ministry!in!Kenia.!
De! mensen! daar! zijn! enorm! dankbaar!
en! enthousiast! over! wat! wij! hier! voor!
hen! doen.! Wij! hebben! een! zeer!
nauwkeurig! e! fotoreportage! mogen!
ontvangen! van! de! ontwikkelingen! en!
hebben! mogen! zien! dat$ het$ dak$ op$
het$eerste$lokaal$zit.!!
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Wilt u het verschil maken
voor een kind?!
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!
SPONSORDINERS!
Nu!
worden!
er!
sponsordiners!
georganiseerd! om! de! volgende! lokalen!
bij!elkaar!te!sparen.!
Als! u! het! leuk! vindt! bent! u! nog! steeds!
van!harte!welkom!op!een!door!u!aan!te!
geven! datum! met! een! groep! vrienden,!
familie,!collega’s!,!Bijbelkring,!etc.!,!voor!
100,QQ! euro! per! persoon! (belasting!
aftrekbaar).! Wij! verzorgen! dan! een!
gezellige! avond`! met! een! heerlijk!
sponsor! diner.! Het! hele! bedrag! gaat!
direct!naar!de!stichting.!
!
SPONSORKINDEREN!
Veel! ouders! ! hebben! niet! de!
mogelijkheid! hun! kinderen! naar! deze!
school!te!kunnen!laten!gaan.!Terwijl!dit!
voor!hen!hun!grootste!wens!is!!!
Daarom! is! het! mogelijk! voor! 25$ eurp$
per$maand!een!kindje!te!sponsoren,!!

!
!
waardoor! ook! zij! goed! onderwijs!
kunnen! krijgen.! Tevens! krijgen! ze! een!
maaltijd! per! dag,! een! uniform! en! alles!
wat! nodig! is! om! aan! het!
schoolprogramma! deel! te! kunnen!
nemen.! In! 2011! hebben! al! 13! kinderen!
een! sponsor! gevonden…………! We!
hopen! nog! heel! veel! kindjes! blij! te!
kunnen!maken.!
De! ouders! zijn! ontzettend! gelukkig! als!
hun! kind! gesponsord! wordt! omdat! het!
hele!gezin!daardoor!geholpen!wordt.!
!
$
!

Resultaten begin 2011
- 13 kinderen hebben een sponsor.
- 1e lokaal New Mab River ministry
gebouwd.
- Samenkomst koepel voor in de
regentijd gebouwd.

Kijk op onze site www.stichtingthemission.nl en klik op sponsorkinderen.
Kies een kind en stuur ons een mail met de naam van het door u gekozen
kind. Dan mailen wij u zo spoedig mogelijk terug.
Info@stichtingthemission.nl
SPONSOR EEN KIND EN HELP EEN HELE FAMILIE ONTSNAPPEN UIT
DE ARMOEDESPIRAAL

