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WELKOM!
Wij heten onze 5 nieuwe
geluksklavers van harte
welkom;
Nooit meer op dieet
Jade Chinees Restaurant
JSF IT Solutions
Tableaux
Turnaround Advocaten

Lieve mensen,
In deze nieuwsbrief bericht over de afronding van
ons „Our Lady of Fatima Primary School‟ project‟, de
aanschaf van materialen voor “Ahmadiyya Muslim
Education” en meer nieuws!
3 Nieuwe acties:

Koop Kunst voor Ghana
Om geld in te zamelen voor ons nieuwe project in 2010 zijn wij
de website actie gestart; “Koop Kunst voor Ghana”. Diverse
amateur kunstenaars hebben hun werk aan ons ter
beschikking gesteld om te verkopen. Alle opbrengsten komen
volledig ten goede aan het project van 2010. Kijk voor meer
informatie op onze website onder „Overige acties‟!
Laptop gezocht
Zoals de meeste wellicht wel weten is communiceren vanuit Ghana met Nederland
niet altijd even makkelijk, maar vooral niet snel! Om de voortgang van onze projecten
toch goed aan te sturen en op de voet te kunnen volgen met foto‟s en andere
informatie, willen wij onze contact persoon Habiba een laptop doneren. Graag vragen
wij hiervoor jullie hulp. Ken jij iemand die een laptop ter beschikking wil stellen, laat
ons dit dan weten! Uiteraard hoeft het geen nieuwe te zijn, maar een vereiste is wel
een dvd-brander. Dit zal Habiba in staat stellen om snel veel foto‟s op een cd naar
Nederland te sturen!
Brillen actie
Voor onze reis in 2010 zijn we op zoek naar tweede hands
brillen, in alle soorten maten en sterktes! Brillen zijn namelijk
erg kostbaar in Ghana en voor de meeste Ghanezen dus te
duur om aan te schaffen. Met behulp van
de juiste personen gaan wij er dan voor
zorgen dat de opgehaalde brillen op een
goede manier verdeeld gaan worden.

Kerstpakket actie
Koninklijke Peijnenburg
Medewerkers van
Peijnenburg kunnen dit
jaar i.p.v. een kerstpakket
kiezen voor een donatie
aan onze stichting.
HARTELIJK DANK!

Our Lady of Fatima Primary School
Deze katholieke school had hulp nodig bij het afmaken van een schoolgebouw. In
januari hadden we genoeg geld ingezameld om het project te starten. De aannemer
heeft in een periode van een aantal maanden de school voorzien van ramen,
vloeren, afsluitbare deuren en schoolborden zodat de kinderen nu naar een
volwaardige school kunnen gaan.

Met behulp van de ASML Foundation donatie hebben we de school kunnen stuken
en schilderen. Tevens hebben we hiermee alle benodigde lesmaterialen en meubilair
kunnen aanschaffen!
En nog meer!
Naast het afronden van het Our Lady of Fatima
Primary School project, hebben we met de
donaties van de mensen die specifiek hebben
gekozen voor het sponsoren van bepaald items,
ook de islamitische “Ahmadiyya Muslim
Education” school hieraan kunnen helpen. Kijk
voor hun Letter of Appreciation op onze website.

Andere Mèrt ’09!
De opbrengst van
dit jaar was
€ 215,00!

Geplande projecten 2010
Begin 2010 gaat Wendy naar Ghana samen met Gerjon voor wie dit haar eerste reis
wordt voor de stichting!
In Tamale zullen zij de afgeronde projecten van 2009 gaan bezoeken. Samen met Habiba
zal ook het project van 2010 worden uitgekozen.
Met het geld van onze vaste donateurs kunnen zij scholen die op kleinschalig niveau hulp
nodig hebben tijdens deze reis direct steunen.
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!
Kijk voor meer informatie en foto‟s op:
www.gelukvoorghana.nl
Namens ons en de kinderen;

