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

Onderwijs in

Kenia
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BELANGRIJK NIEUWS!

Jouw beslissing geeft
een kind in een
hopeloze situatie hoop.
Het maakt jouw leven
rijk! (je geeft, maar
word toch rijk.
Bijzonder toch?)

De keuken is nu bijna klaar;
Alle ketels en pannen voor het
bereiden van het voedsel zijn
in de keuken geïnstalleerd.
Een anonieme donateur heeft
een bedrag geschonken om
ervoor te zorgen dat er
stoelen en tafels in de eetzaal
geplaatst kunnen worden.
Dit is geweldig , want de
begroting was net te krap om
dit nog te kunnen bekostigen.
Na afronding van de keuken
kunnen we starten met de
bouw van het zevende lokaal
voor de school in TIWI
Voor de school is het altijd
weer een hoogtepunt als er
een lokaal gebouwd gaat
worden. Want dat betekent dat
er meer kinderen naar school
kunnen.
Dit zijn vaak de broertjes of
zusjes van de kinderen die al
gaan, en zij verheugen zich er
op dat ze ook naar school
kunnen gaan.

GEVEN MAAKT RIIJK

Eigenlijk heeft Stichting the
Mission maar 1 doelstelling
voor het jaar 2015:!
"Nog meer het verschil
maken voor kinderen die in
armoede leven"

Nu zijn er bij elk
lokaal dat gebouwd
gaat worden weer
nieuwe sponsors
nodig. Er zijn nog
teveel kinderen
waarvan de ouders
niet in staat zijn het
schoolgeld te
betalen. Het is een
“strugle for life” om
te zorgen dat de
kinderen elke dag
eten krijgen. Alles staat in het teken
van “Overleven”. Dat betekent onder
andere bezig zijn met het halen van
water , het zoeken naar werk en het
omzien naar zieke familie.
www.stichtingthemission.nl

Voor ons is het mogelijk daarin een
handje te helpen, Dat kan door
middel van het sponsoren van een
kind. Dat geeft een familie zoveel
ruimte dat er een kind naar school
kan. Daarmee is het kind in staat
zich te ontwikkelen. Het geeft het
leven van het kind en de familie kleur
en hoop voor de toekomst.

Wil je deze maand als
ambassadeur van
Stichting the Mission
een ander over ons
project vertellen en
daarbij de vraag
neerleggen of ze een
kind willen sponsoren?
Het zou geweldig zijn
als we zo ook het
zevende lokaal kunnen
vullen met leerlingen
die het geluk hebben
dat er een sponsor
voor ze is gevonden.
Sponsoring is 25 euro
per maand en voor
jongeren tot 25 jaar die
graag mee willen doen
kan dit al vanaf 15 euro
per maand.

Mail naar info@stichtingthemission.nl
voor aanmeldingen of meer
informatie.

Als je weet dat je zo verschil kunt
maken, en elke euro echt op die plek
terecht komt, waarom zou je dan
aarzelen om een ander te helpen?

rek nr. NL76FVLB0226640604 te Gouda

http://
www.facebook.co

