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Lieve mensen,
In deze nieuwsbrief weer volop nieuws en foto’s omtrent nieuwe
ontwikkelingen van onze stichting!

Wij wensen
iedereen Prettige
Feestdagen en een
voorspoedig 2009!

Speciale dank!
Onze speciale dank
gaat uit naar twee
mensen die zich
regelmatig inzetten
voor onze stichting;
Sander Brouwers
&
Miriam van Gils
BEDANKT!

Actie Geldropse Geluksklavers
Om structureel hulp te kunnen verlenen zijn we de "Geldropse
Geluksklavers" actie gestart. De bedoeling van deze actie is 35
bedrijven vinden die voor de komende 3 jaar, ieder jaar een bedrag
willen doneren van € 100,00. Met deze jaarlijkse € 3.500,00 zijn wij
in staat om de komende jaren, elk jaar een schooltje helemaal te
voorzien van de nodige basismaterialen. Inmiddels hebben we de
volgende 11 bedrijven welkom mogen heten als Geldropse
Geluksklavers; Kempen O.G., Glascentrale Van Gog, de Rooy
Logistics, Profile John Vermeulen de Fietsspecialist, Kverneland
Group, Geldrop Tandtechniek, Golfclub Riel, Logopediepraktijk
Marijke Snoek, Kisters Beheer B.V., Machine Care B.V. en
Edelsmid Remy van Ulden! Een mooie start maar we zijn er
natuurlijk nog niet.
Mocht je dan ook in je omgeving een bedrijf kennen die ons met
deze actie wil steunen, laat ons dit dan weten! Kijk voor meer
informatie op onze website onder het kopje "Geldropse
Geluksklavers".
Andere Mèrt
Op zondag 28 september stonden we met een kraam op 'de Andere
Mèrt - Regenboogfestival' om voorlichting te geven over onze
projecten. Mede dankzij het mooie weer trok de markt veel
bezoekers en hebben we veel mensen kunnen informeren over het
werk wat we in Ghana doen. De opbrengst van de verkoop van
sieraden en Ghanese producten was € 200,00.
Leuk detail is dat we voor het eerst gebruik hebben gemaakt van
onze super mooie banier gesponsord door Aandacht Vlaggen
Industrie!

ASML Foundation
Via een tip van Niels van Vlokhoven, medewerker van ASML, werden we op de
hoogte gebracht van ASML Foundation. Na
het indienen van een verzoek om support
voor ons “Lady of Fatima” project kregen
we op 4 november het goede nieuws;
ASML Foundation heeft besloten om ons
initiatief te ondersteunen en zegde een
donatie toe van € 3.000,00! Dit bedrag is
bedoeld voor onderwijsgerelateerde
onkosten voor de school, zoals boeken en
schriften. Wij danken ASML Foundation
voor deze geweldige steun!
Bron: ASML Foundation

Rondom Tien
Op zaterdagavond 25 oktober is Wendy bij het programma 'Rondom Tien' geweest
om mee te discussiëren over het nut van ontwikkelingswerk. Een geweldige kans om
het werk van onze stichting toe te lichten!
Om het programma terug te kijken: www.uitzendinggemist.nl of www.rondomtien.nl
Geplande projecten 2009

Nominatie Flair Fund van het jaar!
Zoals jullie vast nog weten werden wij vorig
jaar uitgeroepen tot Flair Fund van de maand
‘december’. Blij verrast waren wij toen we
enkele weken geleden te horen kregen dat we
zijn genomineerd om gekozen te worden tot
Flair Fund van het jaar! In de Flair van week 52
worden wij samen met de andere doelen van
de maand nogmaals voorgesteld.

Het doel voor 2009; het opknappen van 4
grote klaslokalen

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!

