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Lieve mensen,
In deze nieuwsbrief bericht over de aankomende fietsactie, onze reis
van maart jl., het nieuwe project voor 2010, maar vooral veel foto’s!
Vandaag vertrokken!
De mannen hebben de afgelopen periode hard
getraind en zijn helemaal klaar voor de
fietsactie! Vanaf vandaag 17 april zal er een
(dagelijkse) update te vinden zijn op onze
website over het wel en wee van deze zware tocht.

Reis Ghana 2010
Gerjon en Wendy zijn alweer bijna 2 weken terug, maar genieten nog altijd na van de
geweldige reis in Ghana. Ondanks de korte periode konden alle geplande activiteiten
worden uitgevoerd. Kijk voor meer informatie hierover op onze website onder ‘Laatste
nieuws’. En voor nu; Foto’s zeggen meer dan woorden!
Brillen passen

Shirtjes voor het voetbalteam…

Medicijnen kopen

…en ’onze’ kindjes

Kinderkleren uitzoeken,

daarna uitdelen in The Village

en in de kliniek voor
zwangere vrouwen

Pennen uitdelen,

de potloden en…

…de fluitjes natuurlijk!

Gerjon en Wendy bij de chief

Een slaapmutsje

Het afscheid

Project 2010 ‘Community southern regio of Tamale’
Komend jaar zullen we ons inzetten voor deze 3 scholen;
‘Zogbeli T.I Ahmadiyya Kindergarten’, ‘Wurishe
Community Albadal JHS School’ en ‘Central Zaharia
Nursery Kindergarten’. Gezien de relatief kleine
hulpvraag van elk van deze scholen, hebben we besloten
deze samen te voegen. De grote uitdaging zal de afbouw
en uitbreiding zijn van de 2 bestaande klaslokalen van de
‘Zogbeli KG’. De staat van dit gebouw is zo slecht, dat
Gerjon en Wendy tijdens hun eerste bezoek aan deze
school dachten dat het een afdak was! Toch krijgen hier
de kleuters les waarbij ze op de grond moeten zitten.
U kunt ons helpen deze scholen op te knappen door deze
nieuwsbrief naar zoveel mogelijk vrienden, familie en
kennissen te sturen. Sponsoren kan natuurlijk ook!
Kijk voor meer informatie en foto’s op:
www.gelukvoorghana.nl
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