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The Mission

Help mee de cirkel van armoede te doorbreken. ! Onderwijs in
Kenia

steun The Mission!

Nr. 7 - Voorjaar 2014

!

Wilde Ganzen!
DE$STICHTING$’DE$WILDE$
GANZEN’$$GAAT$HET$
PROJECT$VAN$DE$BOUW$
VAN$DE$KEUKEN$BIJ$DE$
SCHOOL$SPONSOREN!!!$
Dit$ $betekent$dat$voor$elke$euro$die$de$s@ch@ng$binnenhaalt$,$De$
Wilde$ Ganzen$ daar$ $ 0,55$ eurocent$ aan$ toevoegt.$ www.wilde$
ganzen.nl$

$6$X$15$november$
sponsorreis$$
naar$Kenia;$meer$
info$op$de$site$

Hiervoor gaan we een aantal evenementen organiseren. U gaat hier
meer van horen!! !

!

Niews vanuit Tiwi

De Sfeerfair

gebeurd in Tiwi in De fair was een groot succes en heeft
een mooi bedrag van 4.750 euro
opgeleverd.
De laatste keer, dat er een bezoek werd
gebracht door een aantal
commissieleden aan het project hebben
we met de lokale verantwoordelijke
mensen afspraken gemaakt . De school
wordt steeds groter en dat betekent dat
er in Tiwi een goed bestuur moet zijn
voor alle uitvoerende zaken en de
beslissingen die genomen moeten
worden. Inmiddels is het bestuur door
Het keukenbedrijf van Arno van Lieshout
een aantal mensen uit de locale
heeft een mooi bedrag toegezegd voor
bevolking gevormd.
Alle activiteiten
de bouw van de keuken. Misschien ook
rondom de bouw van de school worden
voor uw bedrijf een leuk idee “een
nu in overleg met hen besproken.
steentje” bijdragen aan de bouw van de
keuken .
Voor in de agenda:
Er is heel
Kenia.

veel

!

Oktober 11 oktober : groot sponsorevent; Meer info; info@stichtingthemission.nl
Gehele opbrengst s peciaal voor de

16#mei#,#walking#dinner#hee1#
4.825#euro#opgebracht.#
Bedankt#voor#uw#inzet!$

!

willen zetten om
te steunen.

het project financieel

Nieuws van de kinderen:
Met$ de$ kinderen$ gaat$ het$ heel$ goed,$ in$
Tiwi$ op$ de$ New$ Mab$ River$ school.$ Zij$
ontwikkelen$ zich$ goed,$ zijn$ gelukkig$ en$
behalen$ mooie$ resultaten.$ $ Het$ is$ voor$
de$ school$ een$ uitdaging$ om$ de$ beste$
resultaten$ te$ behalen$ van$ de$ regio.$ Het$
lukt$ regelma@g$ daar$ met$ een$ klas$ bij$ te$
horen.$ Van$ Pastor$ Vincent$ hebben$ we$$
bericht$ gekregen$ dat$ de$ community$
rond$de$school$in$vrede$leeD$en$verblijd$$
wordt$door$de$vreugde$van$de$kinderen.$
In$ elke$ mail$ wordt$ benadrukt$ dat$ de$
dank$ uitgaat$ aan$ alle$ sponsors$ en$ er$
vreugde$is$over$de$betrokkenheid$van$de$
mensen$in$Nederland.$

keuken! Reserveer de datum vast in uw in april hebben we vier workshops
gegeven met een hightea, Opbrengst
agenda.
hiervan is euro 1.085,--!!
Hartverwarmend is het om te zien dat er
mensen zijn die zicht belangeloos in

!
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www.stichtingthemission.nl

rek nr. NL76FVLB0226640604 te Gouda

http://
www.facebook.co

