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The Mission
Help mee de cirkel van armoede te doorbreken.

Onderwijs in

Kenia

steun The Mission!

Nr. 5 - Voorjaar 2013

Kom 1 juni naar de swahili night!
Situatie

Swahili night tip!

Het#vierde#lokaal#
wordt#nu#gebouwd#
en#het#gaat#goed#
met#de#kinderen#in#
Tiwi.#Het#is#weer#
rusCger#na#de#
roerige#Cjden#rond#
de#verkiezingen.#

Let#op;#het#is#in#
een#tuin,#(landje)#
dus#trek#
makkelijke#
schoenen#aan#en#
een#warm#vest#als#
het#fris#is.

Beste sponsors, vrienden,

Van

harte nodigen wij jullie uit

voor
een
hele
bijzondere
bijeenkomst van Stichting the
Mission op 1 juni 2013 aan de
Platteweg 44 in Reeuwijk.
Wij organiseren deze gezellige en
feestelijke avond speciaal voor jullie,
die in de afgelopen jaren, in welke
vorm dan ook, steun aan onze
stichting hebben gegeven. Er is sinds
het ontstaan van de stichting veel
bereikt en graag delen wij dat met
jullie. Het wordt een bijeenkomst
waarin we iets willen laten zien,
horen en proeven van de afrikaanse
sfeer. Hiervoor hebben we speciale
gasten uit Afrika.

Sponsors?

We zijn op zoek
naar nieuwe
sponsors!!

graag# iets# van# hun# cultuur# en# land#
willen#laten# zien#aan#u# die#The#Mission#
sponsort.# Voor# hen# is# dit# ook# een#
bijzondere# gelegenheid# omdat# zij# niet#
zo# vaak# de# kans# krijgen# dit# te# kunnen#
doen.#Er#wordt#een# modeshow# met# de#
m o o i s t e# a f r i k a a n s e# k l e d i n g#
georganiseerd# en# ook# gaan# we#
meegenieten#van#de#afrikaanse#zang# en#
dans#onder# het# genot# van# een# drankje#
en# afrikaanse# ﬁngerfood.# Kortom# dit#
mag#u#niet#missen!

Programma
- 19.30 uur – 20.00 uur ; inloop
- 20.00 uur - start programma,
welkom, presentaties/
videoboodschap

-21.00 uur - 22.30 uur; tijd voor
Er# worden# op# dit# moment# volop# ontmoeting en vragen.
Update

voorbereidingen# getroﬀen# door# een#
groep# afrikaanse# vrouwen# die# heel#
www.stichtingthemission.nl

rek nr. 22.66.40.604 te Gouda

Save the date:11 juni = Swahilinight een
avond vol informatie, Kenia-sfeer en
gezellige ontmoeting

Bericht van pastor Vincent
We are always praying for all of you
over there and we thank God who
brought you here in Kenya and listened
to my vision and cry and acted upon it.
(Thanks a lot for every Good Friend in
your team).
Building our classroom is creating Jobs
for Tiwi/Mab-River community). .
Pass our Greetings over there to all your
good friends.
All the children are learning peacefully
and in June I will bring them together to
play Games and enjoy themselves.
We say Thanks more once again and
May the Almighty God Bless you all.
We are looking forward reading from
you soon.

http://
www.facebook.co

