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Lieve mensen,
In deze nieuwsbrief bericht over de voortgang van ons
project, ‘Community Southern regio of Tamale’, waarbij
we vier scholen helpen, de pub-quiz op zondag 21
november in café de Wildeman en meer nieuws!

WELKOM!
Wij heten onze nieuwste
geluksklaver van harte
welkom;

Erwin Weber
Project ‘Community
Bestratingen
Southern regio of
Tamale’
Afgelopen week kregen we het fantastische nieuws
te horen dat het bouwgedeelte van het project is
afgerond. We hoeven alleen nog de boeken en het
overige lesmateriaal aan te schaffen. Dit kunnen we
doen met behulp van de donatie van
ASML Foundation, hierover later meer in deze nieuwsbrief.

Pubquiz bij Grand Café De Wildeman
Op zondag 21 november staat de pubquiz in het teken van onze stichting! In
samenwerking met Grand Café De Wildeman en quizmaster Jeroen organiseren wij
een super gezellige middag met leuke prijzen.
De pubquiz bestaat uit rondes met vragen over uiteenlopende onderwerpen. Je kunt
deelnemen met een team van maximaal 5 personen (inschrijfgeld: € 5,- p.p.).
Tipje van de sluier: één ronde gaat over onze stichting, waarbij alle antwoorden te
vinden zijn op de website: www.gelukvoorghana.nl.
Er is een marktkraam waar Afrikaanse producten te koop zijn. Al het inschrijfgeld van
de pubquiz en de gehele opbrengst van de marktkraam komen ten goede aan ons
nog te bepalen project voor 2011.

Grand Café de Wildeman (gelegen in het centrum van Eindhoven) stelt geheel belangeloos het café beschikbaar.
Jeroen, de quizmaster, zal vrijwillig de quiz maken en
presenteren. De kinderen kunnen door professionele
kinderleidsters worden vermaakt. Wij zijn hen allen zéér
dankbaar.
Jullie zijn welkom vanaf 14.00 uur, de quiz is van 14.30 tot
16.30 uur.
Graag tot zondag 21 november!

Pubquiz bij Grand Café
De Wildeman
Manon Koerselman van
baasjesgezocht.com
heeft geheel belangeloos
de flyer en poster voor de
pubquiz ontworpen.
Gleijm en van der Waart
heeft ze, ook geheel
belangeloos, afgedrukt.
BEIDE
HARTELIJK DANK!

Gelukswinkel
Vanaf deze maand hebben wij op
onze website een heuse ‘gelukswinkel’ geopend! Hier staan
diverse artikelen te koop, zoals mooie beelden van
speksteen, schilderijen, leuke rugzakjes voor kinderen en,
om iemand veel geluk toe te wensen, badklavertjes in de
vorm van een klavertje vier (ons logo!) voor in bad. De
opbrengst van de verkoop komt uiteraard geheel ten goede
aan onze stichting.
Ga snel een kijkje nemen en bestel!

Donatie ASML Foundation
Wederom zijn wij ASML Foundation ontzettend
dankbaar voor de toezegging van een donatie van
€ 3.300,00! Dit bedrag is bedoeld voor de
onderwijsgerelateerde onkosten voor de scholen
van ons project van 2010, zoals boeken en
schriften.
Wij danken ASML Foundation voor deze
geweldige steun!
Wendy met Dhr. van Engelen (ASML Foundation)
Bron: ASML Foundation

Andere Mèrt 2010
Op zondag 26 september jl. stonden we weer met een kraam op de Andere
Mèrt/regenboog-festival bij de Kasteeltuin van Geldrop.
In een gezellige sfeer was de opbrengst dit jaar €. 295,00!

Wij willen Isapé
bedanken voor het
schenken van de
sieraden standaarden!

