Nieuwsbrief

donderdag 26 juni 2008
Lieve mensen,

WELKOM!
Wij zijn heel erg blij
met de komst van
Gerjon de Ruiter als
vierde vrijwilligster
van onze stichting.
Gerjon;
Van Harte Welkom!

In deze nieuwsbrief foto’s van onze succesvolle benefietavond,
onze stand op de Meise Mèrt én natuurlijk het nieuws rondom de
afronding van ons ‘toiletblok project’ in 2008!
Succesvolle Benefietavond
Na vele weken van intensieve voorbereiding was het 25 april dan
eindelijk zover; onze Benefietavond! Niet alleen was het een super
gezellig feest, nooit hadden we durven dromen van de opbrengst,
maar liefst € 2.880,00 !!!
Daar waar wij gehoopt hadden op een bedrag tussen de
€ 750,00 en € 1.000,00 is het uiteindelijk bijna 3x zoveel geworden.
Dit zeker mede dankzij het geweldige optreden van ROEL onze
veilingmeester!

Jaarrekening 2007
De jaarrekening van
2007 is opgesteld en
gedeponeerd bij de
KvK te Eindhoven.
Kijk voor de inhoud op
onze website!

Uiteraard willen we ook onze vrijwilligers én alle gasten ontzettend
bedankt voor jullie gulle inbreng en steun, maar vooral voor de
gezelligheid!
Meise Mèrt
Op zondag 25 mei werd in Geldrop de Meise Mèrt georganiseerd.
Uiteraard waren wij, als Geldropse Stichting aanwezig. We hebben
folders uitgedeeld, Afrikaanse producten verkocht, maar het
grootste succes was de grabbelton. Met het grabbelen steunden de
jongste inwoners van Geldrop onze stichting. In totaal was deze dag
goed voor een opbrengst van € 180,00!

Toiletten voor Wurishe Darul-Islam Primary School
Naar het toilet gaan betekende voor de kinderen van de Wurishe Darul-Islam Primary
School ‘buiten gehurkt op de grond je behoefte doen’. Kortom, ontzettend
onhygiënisch en dus een grote kans op infecties. Dankzij de hulp van onze nieuwe
en trouwe sponsors konden wij in juni van dit jaar deze school een toiletblok doneren
met maar liefst 3 jongens en 3 meiden toiletten!

En nog meer!
Naast het bouwen van een toiletblok hadden
wij natuurlijk nog de belofte van vorig jaar
staan om ook het tweede gebouw van de
Wurishe Darul-Islam Primary School te
stuken en te verven. Vol trots kunnen wij
melden dat ook dit is gelukt!
Tot slot was het zelfs nog mogelijk om voor
deze school
en de
'Central
Zaharia
Nursery/KG'
een grote
box vol
medicijnen te
kopen.
Al met al weer een geslaagd project!
Kijk voor meer foto’s en informatie over dit project
op onze site www.gelukvoorghana.nl onder het
kopje “Afgeronde projecten”

Geplande projecten 2009
Tijdens onze reis van 2008 bezochten we
de katholieke school ‘Our Lady of Fatima
Primary School’, die hulp nodig heeft bij
het afmaken van een schoolgebouw. Een
aantal jaren geleden zijn zij gestart met de
bouw hiervan. Op een bepaald moment
was het geld echter op en moest de bouw
gestopt worden. Hierdoor zitten de overige
klassen nog altijd overvol; er zitten soms
wel 90!! kinderen in een klas. Moeilijke
omstandigheden om je als kind te
concentreren en als leraar om voldoende
individuele aandacht te schenken aan
kinderen die dit nodig hebben. Voor deze
school gaan wij komend jaar ons best
doen € 4.500,00 in te zamelen, het bedrag
dat we nodig hebben om dit geweldige
gebouw op te knappen.
Wilt u hierbij helpen door deze nieuwsbrief
naar zoveel mogelijk vrienden, familie en
kennissen te sturen? Of kent u scholen en
bedrijven die ons willen helpen met het
opzetten van een leuke actie? Laat ons dit
dan weten via info@gelukvoorghana.nl.
Bellen kan natuurlijk ook!

Het doel voor 2009; het opknappen van 4 grote klaslokalen

