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The Mission
Help mee de cirkel van armoede te doorbreken.
steun The Mission!

Onderwijs in

Kenia

BELANGRIJKE BESTUURSMEDEDELING
De afgelopen maanden is er veel gebeurd in Tiwi. Ook onze stichting is problemen in de samenwerking met onze lokale
contactpersonen niet bespaard gebleven. Omdat er uiteindelijk onvoldoende transparantie in de besteding van de gelden verkregen
kon worden hebben wij het moeilijke besluit moeten nemen om te breken met onze contactpersoon Vincent Munyobi. We hebben het
sterke vermoeden dat geld, overgemaakt naar Tiwi in het voorjaar van 2015, niet besteed is voor de daartoe door de Stichting
bestemde doelen. Dit is teleurstellend omdat we de afgelopen vier jaar geen enkele aanwijzing hebben gehad dat hiervan sprake was.
Gelukkig kunnen wij bij het schrijven van deze nieuwsbrief melden dat we verder kunnen bouwen met de nieuwe (voor ons al jaren
bekende) contactpersoon Onesmus Mathenge met een enthousiaste groep betrouwbare medewerkers in Tiwi. We hebben, gelet op
deze ontwikkeling, als bestuur besloten om even pas op de plaats te maken en tot nader order geen nieuwe lokalen te bouwen, maar
onze gelden alleen te gebruiken voor het sponsoren van de kinderen, wat hard nodig blijft. Ook hebben we ons toezicht op de lokale
besteding van sponsorgelden geïntensiveerd.
Andre Heijstek, Ad van der Schoot, Helene de Soeten:

E D U C AT I O N
IS
CHANGING AN EMPTY Sponsoring is 25 euro per maand en
MIND INTO AN OPEN voor jongeren tot 25 jaar die graag
mee willen doen kan dit al vanaf 15
MIND !
euro per maand.

Afgelopen zomer zijn we
weer in Afrika geweest, nu in
Zuid-Afrika, en hebben ook
daar weer de hunkering naar
kennis en onderwijs ervaren.
De herinnering aan Mandela
is nog steeds levend. Hij
benadrukte het belang van
onderwijs omdat dat de
weg
is naar verandering en
Nieuw schooljaar:
H e t n i e u w e s c h o o l j a a r i s o p 1 nieuwe mogelijkheden. The Mission
september weer begonnen en de probeert Keniaanse kinderen een
kinderen zijn heel blij dat ze weer naar toekomst te geven in eigen land.
school mogen. De structuur, voeding
en lessen zijn voor deze kinderen
heel bijzonder omdat het voor
niemand vanzelfsprekend is!
Stichting the Mission
Dit jaar zijn er 6 klassen
operationeel in de door ons
heeft 1 doelstelling
gebouwde school in New Mab
River, Kenia Onze en uw steun blijft
voor het jaar 2015:!
broodnodig.
We zijn heel blij dat er in het kader
van meerdere viermomenten giften
aan Stichting The Mission zijn
gedaan. Fantastisch dat zo veel
mensen met ons meeleven en
meedoen.
www.stichtingthemission.nl

"Nog meer het verschil
maken voor kinderen
die in armoede leven"

rek nr. NL76FVLB0226640604 te Gouda

SAVE THE DATE:
24 oktober is de tweede editie
van“Meet The Mission Charity
party”
Agnietenkapel, Gouda, aanvang
20.30 uur, entree 10 euro. (DJ ,
drinks & bites).

Stuur een mail naar:
info@stichtingthemission.nl
voor aanmeldingen
of meer
http://www.facebook.com/
informatie.
pages/Stichting-The-Mission/
120417364749196

