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The Mission
Help mee de cirkel van armoede te doorbreken.

Onderwijs in

Kenia

steun The Mission!

Nr. 3 - Najaar 2012

Geweldig! Het derde schoollokaal wordt gebouwd
Goudse Mont Matre

Hulp van alle kanten

In de zomermaanden
heeft een aantal
vrijwilligers curiosa
verkocht op de
Goudse Mont
Martre. Dit heeft het
mooie resultaat
opgeleverd van 1000
euro.

Ook is er een high-tea
georganiseerd rond
een jubileum wat ook
1000 euro heeft
opgebracht. Een
Goudse Stichting heeft We zijn op zoek
1500 euro bijgedragen naar nieuwe
aan de bouw van het
sponsors!!
derde lokaal.

Sponsors?

Start bouw derde lokaal!

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 collecteproject
2012/2013 van de
catechisanten van de
PKN St. Jansgemeente
Gouda is, na een
spannende stemming,
Stichting The Mission
geworden.

Onze contactpersoon in Tiwi in Kenia is Pastor
Vincent Munyobi, hij stuurt ons regelmatig een
mail met enthousiaste berichten over de
voortgang van het project en hij vertolkt de
dankbaarheid van alle ouders en kinderen.
Onderstaand een fragment uit zo’n mail;

Dankzij uw steun kan stichting The Mission
het bouwen van een derde schoollokaal
mogelijk maken in Tiwi, Kenia.

Dit alles is mogelijk gemaakt door de giften
en sponsorbijdragen die we het afgelopen
jaar hebben ontvangen, waarvoor onze dank
namens alle kinderen en ouders in Tiwi.
Zodra die sponsors er zijn, kan er gestart
U kunt de ontwikkeling van de nieuwbouw
worden met de bouw van het volgende
van het lokaal verder volgen op onze
(vierde !) lokaal.!
facebookpagina (Stichting The Mission)
Heeft u in uw omgeving familieleden,
vrienden, kennissen die het misschien ook
leuk vinden
om voor een kindje zorg te dragen? Dan
Nieuwe Sponsors !
kunt u een mailtje sturen naar
Vanwege de bouw van het nieuwe lokaal info@stichtingthemisson.nl
zijn wij op zoek naar 30 nieuwe sponsors
voor de kinderen die hier les kunnen gaan
krijgen.
www.stichtingthemission.nl

Recente ontwikkeling

Mail uit Kenia

Afgelopen augustus is er in Tiwi een begin
gemaakt met de bouw van het derde
schoollokaal.
Vol enthousiasme heeft de lokale aannemer
de materialen aan kunnen schaffen en is hij
met zijn medewerkers begonnen met de
bouw. Het lokaal vordert heel snel. Er wordt
hard aan gewerkt om voor een nieuwe groep
kinderen onderwijs mogelijk te maken.

Wilt u helpen?

rek nr. 22.66.40.604 te Gouda

Dear Sponsors,
We really thank God for connecting us with you
over there! If it was not for your support, we
would be still in darkness in Tiwi, without
schooling, having lunch and such educational
tours that Pastor have taken us today. We thank
God for your big support that is helping every
pupil to see the love of Christ. We visited Hallerpark, Pirate Beach and Nyali Supper market for
our first time since we were born.
We will always remember your love to our
schools in Tiwi. We are still praying to see our 3rd
class put up for us to move to the next class.
We love you very much. May God multiply your
financial income.

!

