Nieuwsbrief
Wij heten onze nieuwste
Geldropse Geluksklavers
van harte welkom;
Patricia van Mierlo

april 2011
Lieve mensen,
In deze nieuwsbrief bericht over de diverse gehouden acties, over
het project van 2011 en natuurlijk over onze geplande reis naar
Ghana deze maand!

Speciale dank aan Kempen OG onze eerste Geldropse
Geluksklaver
Enkele weken geleden ontvingen wij het goede nieuws dat Kempen
Mien & Wim de Ruiter
OG, onze allereerste Geluksklaver, na 3 jaar van financiële
ondersteuning de periode wil verlengen met nog eens 3 jaar! Wij danken Kempen OG van harte voor
deze toezegging! Kijk voor meer informatie over Geldropse Geluksklavers op onze website.
WMS

Geweldig gebaar van Turnaround Advocaten
Op woensdag 23 maart jl. vierde één van onze andere
Geldropse Geluksklavers, Turnaround Advocaten, haar 2 jarig
jubileum. Tijdens dit jubileum waren wij zelf ook aanwezig om
een korte presentatie te geven over onze stichting.
In plaats van een eventueel cadeau vroegen zij hun gasten een
bijdrage te storten op onze rekening wat tot nu toe heeft
geresulteerd in het mooie bedrag van € 430,00.
Een geweldig gebaar van Jaap van der Meer en zijn team,
waarvoor we hen natuurlijk heel erg dankbaar zijn!
Lamashegu Zaharia Primary School
Al enkele maanden zijn wij hard aan het werk voor ons project
van 2011, “Lamashegu Zaharia Primary School”.
Een project waarbij we voor het eerst 3 compleet nieuwe
klaslokalen willen bouwen.
Achter de totstandkoming van dit project schuilt een bijzonder
verhaal, daarnaast is dit het grootste project tot nu toe!
Kijk voor dit bijzondere verhaal onder het kopje 'Actieve
projecten'. Hier is ook de omvang van het project beschreven en
kun je nalezen waarom we dit project nog niet eerder bekend hebben gemaakt.
Reis naar Ghana
Op 29 april vertrekt Wendy weer naar Ghana om het inmiddels volledig afgeronde project van 2010 te
bezoeken. Deze keer wordt zij vergezeld door één van onze nieuwste particuliere Geluksklavers,
Patricia van Mierlo. Samen zullen zij de vier scholen van
dit project bezoeken waarvoor inmiddels ook al het
lesmateriaal en het meubilair is aangeschaft. Uiteraard
zullen Wendy en Patricia ook de Lamashegu Zaharia
Primary School bezoeken om hopelijk het goede nieuws
te kunnen brengen dat we het project kunnen
financieren.
Kijk voor meer foto‟s van het project uit 2010 op de
website onder het kopje „Afgeronde projecten‟.

Gefeliciteerd Robbie, Lizeth & Jascha!
Verheugd zijn wij om te kunnen melden dat op vrijdag 25 maart Zoë
is geboren, dochter van Robbie & Lizeth (één van de oprichtsters
van de stichting) en zusje van Jascha.
In plaats van een kraamcadeau hebben zij gevraagd of mensen een
donatie willen doen voor de kinderen in Ghana, die het een stuk
minder hebben dan pasgeborenen hier in Nederland.
Tijdens het verblijf van Wendy en Patricia in Ghana zullen zij samen
met Habiba bekijken waar het gedoneerde geld aan besteed gaat
worden. Het is in ieder geval zeker dat het "babygerelateerd" zal zijn!
Natuurlijk houden wij iedereen op de hoogte.
Wij feliciteren Robbie, Lizeth en Jascha van harte met de geboorte van Zoë en willen hen ontzettend
bedanken voor deze super actie!
Geluksarmbandje
Speciaal voor onze stichting heeft Merel Vermeulen een
geluksarmbandje ontworpen. Het armbandje bestaat uit grijze en
groene kraaltjes en heeft als bedeltje het kenmerkende symbool van
onze stichting, het klavertje 4.
De prijs van dit armbandje is € 3,50 en de winst komt uiteraard geheel
ten goede van de stichting. Wil je dit armbandje bestellen kijk dan op
de website bij het kopje „Gelukswinkel‟.
Wij bedanken Merel voor het maken van de armbandjes!

Voor het grote project van 2011 zijn wij in afwachting
van de toezegging van de laatste benodigde € 5.000,00.
Momenteel is het nog onzeker of deze aanvraag wordt
toegekend. Wij zijn daarom altijd blij met tips over
instanties m.b.t. fondsen en/of wervingsacties.
Bedankt voor het meedenken!

