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The Mission
Help mee de cirkel van armoede te doorbreken.

Onderwijs in

Kenia

steun The Mission!

Nr. 2 - Najaar 2011

Onvoorstelbaar! In het eerste jaar €30.000 gedoneerd door u.
Er zijn verschillende
resultaten
Dit jaar is een druk
jaar geweest na de start
van The Mission zijn
er al mooie mijlpalen
bereikt waar u door
middel van deze
nieuwsbrief op de
hoogte wordt gesteld.

Sponsor kinderen

Scholenbouw

Er zijn op dit moment
43 kinderen die
ondersteuning krijgen
van The Mission

Twee lokalen zijn al in
gebruik, dat betekent
dat ze zijn afgebouwd
en zijn tevens ingericht.

Samenkomst koepel

Er is een koepel
gebouwd waar de
mensen uit Tiwi in
kunnen samenkomen.

Wilt u helpen?

Opbrengst 2011

Wilt u ons helpen?
Wordt sponsor van een
kindje voor 25 euro per
maand en neem
contact met ons op via
info@stichtingthemissi
on.nl . Een eenmalige
bijdrage is uiteraard
ook zeer welkom.

Het afgelopen jaar is er
door de diverse acties
en activiteiten ruim
€30.000 opgehaald.

Bedankt!

bijgedragen aan de huidige
ontwikkelingen.

Stichting The Mission is nu een jaar
operationeel en dankzij uw hulp is er
het afgelopen jaar heel veel gebeurd.

Ook willen we iedereen hartelijk
bedanken voor alle extra giften en
toezeggingen. Tevens hebben we
afgelopen voorjaar een fair

Er zijn al twee localen (+ inrichting)
gebouwd van de school “New Mab
River Ministry” in Tiwi in Kenia . Deze
zijn al in gebruik en er wordt concrete
hulp geboden door sponsoring aan een
aantal kinderen die deze school
bezoeken.

georganiseerd ten gunste van Stichting
The Mission, dit was een groot succes.
Dankzij uw steun kan stichting The Mission
het bouwen van de school mogelijk maken
in Tiwi, Kenia.

De kinderen en ouders zijn enorm
veel e-mailverkeer, waardoor wij tijdens dankbaar voor alle bewogenheid van
ons met hun situatie en de kinderen zijn
de bouw enorm goed op de hoogte
heel gemotiveerd om goede cijfers te
worden gehouden van alle
Het project gaat heel voorspoedig. Er is

ontwikkelingen, mede door foto’s met
bijgaande informatie. Er wordt efficiënt
gewerkt. Alles gaat in goed onderling
overleg.

halen met daarbij als doel voor ogen :
Hoop op een betere toekomst.
In het afgelopen jaar zijn velen van u op
een van onze “Mission diners “geweest
en daar willen we u nog hartelijk voor
bedanken, omdat dit mede heeft

www.stichtingthemission.nl

Dit najaar heeft Stichting The Mission
ook toezeggingen gekregen van een
aantal jubilarissen die hun gasten
verzocht hebben als cadeau een donatie
aan Stichting The Mission te doen, waar
we ook heel blij mee zijn.
Elke euro die u dit jaar gesponsord heeft
kwam voor 100% terecht voor de
scholenbouw en sponsoring van
kinderen. De schoolleiding en kinderen
in Tiwi zijn daar natuurlijk enorm mee
geholpen, maar er is nog veel te doen.
Stichting The Mission
22.66.40.604 te Gouda

