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The Mission
Help mee de cirkel van armoede te doorbreken.

Onderwijs in

Kenia

steun The Mission!

Nr. 5 - Voorjaar 2013
Swahili Night
Afgelopen)zomer)hebben)
we)een)fantasch4sche)
swahilinight)voor)de)
sponsors)van)de)s4ch4ng)
georganiseerd.))Dit)is)voor)
velen)een)onvergetelijk)
evenement)geweest,)waar)
we)hebben)kennis)gemaakt)
met)heel)veel)mooie)
afrikaanse)mensen,)die)ons)
hebben)laten)genieten)van)
hun)cultuur.

Sfeerfair
Sfeerfair;)De)opbengst)van)
de)sfeerfair)was)ruim)3000)
euro),)een)overweldigende)
opbrengst).)Onze)speciale)
dank)gaan)uit)naar)
wijnhandel)van)Welie)voor)
de)heerlijke)wijnproeverij,)
Fris)Versshop)die)zorgde)
voor)het)bijbehorende)
kaasplankje)en)ook)hebben)
we)genoten)van)de)
Kaarskoﬃe.

Bezoek aan Tiwi
Afgelopen zomer is er een bezoek
gebracht aan Tiwi . De verrassing was
groot dat daar een school staat,
kinderen rond huppelen, goed onderwijs
wordt gegeven en er iedere dag
maaltijden worden verzorgd. De locale
bevolking is hier bij betrokken , bijv. de
timmerman die al weer druk bezig is met
het maken van de schoolbanken en
tafels voor het vijfde lokaal. We
ervaarden veel vreugde, blijdschap en
hoop voor de toekomst door de ouders
van de kinderen. Voor een impressie
bezoek deze link: https://www.youtube.com/

Ook zijn we natuurlijk altijd bereid voor
een bedrijf, school of organisatie een
presentatie te verzorgen over ons
project! Wellicht is het iets voor uw
bedrijf om op deze manier
maatschappelijk verantwoord uw
organisatie op de kaart te zetten. Meer
info op www.stichtingthemission.nl

watch?v=LiCdaSZpH3s

De bouw van het nieuwe lokaal vraagt
ook weer om nieuwe sponsors! !

Sponsors?
We zijn op zoek naar nieuwe
sponsors!!

Dus we gaan nu
voor een keuken
sparen. Hiervoor is ongeveer 25.000
euro nodig. Dit is een grote ruimte waar
alle kinderen in kunnen en daar staan
dan ook tafels en banken in.
Hiervoor zullen ook een aantal acties
bedacht worden, als u een leuk idee
heeft om dit vorm te geven, horen we
het graag.
Sponsorreis
De sponsorreis heeft heel veel leuke
reacties opgeleverd van mensen die
graag mee willen.
Dit gaat helaas om een aantal redenen
niet lukken in januari. Daarom stellen
we de reis uit en u gaat daar zeker meer
van horen!!

Voor 25 euro per maand kunt u voor een
kind het verschil maken!
Keuken
Bijdragen

Keuken: de uitdaging voor het nieuwe
jaar is om in Tiwi een keuken te
Ook eenmalige bijdragen zijn uiteraard bouwen. Nu de school groeit en er meer
zeer welkom. Het kan ook een idee zijn, kinderen naar school gaan, betekent dat
om met een verjaardag, of bijv. jubileum ook dat het heel fijn zou zijn als er een
aan de Mission te denken.
keuken is.
www.stichtingthemission.nl

rek nr. 22.66.40.604 te Gouda
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www.facebook.co

