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Lieve mensen,
Deze keer in de nieuwsbrief bericht over ons grote afgeronde project van 2011,
een aantal particuliere acties en geweldig nieuws over ons project van 2012!

Wij heten onze nieuwste
Geldropse Geluksklavers
van harte welkom;

Jetchair
Project 2011, Lamashegu Zaharia Primary School
Afgelopen maand ontvingen wij het bericht van Habiba dat de bouw van ons
&
grootste project tot nu toe, al helemaal klaar is! Na 4 maanden van keihard
werken door onze aannemer en zijn mensen, zijn 3 compleet nieuwe
Houben Industrial Support
klaslokalen en een kantoor het geweldige resultaat. Van zo’n groots project
konden we tot nu toe alleen maar dromen! De verrassing was compleet toen
we de foto zagen van de schildering waarin ze ons als sponsor noemen (zo zie je maar weer hoe belangrijk
educatie in Ghana is ;o))!

Wil je weten hoe mooi het eindresultaat is geworden? Kijk dan voor de volledige fotoreportage op onze
website www.gelukvoorghana.nl
Particuliere acties
Marathon van Eindhoven
Op 9 oktober a.s. vindt de Marathon van Eindhoven weer plaats. Aangenaam verrast waren wij toen Patricia
van Mierlo ons vertelde dat zij en haar collega Patrick Schellekens hun deelname aan deze marathon willen
combineren met een actie voor onze stichting. Patricia zal de halve marathon (21,1km) gaan lopen, Patrick
gaat zelfs voor de hele (42,2 km)! Wil jij een van deze kanjers (of misschien wel beide) steunen met een
sponsorbijdrage voor dit geweldige initiatief? Laat dit dan weten via info@gelukvoorghana.nl. Wij wensen
Patricia en Patrick alvast veel succes met de voorbereidingen voor deze aankomende prestatie!
Verjaardagsactie
Eind juli ontvingen we het geweldige bericht van Hanneke de Jager uit Delft dat zij ons een bedrag van
€ 810,00 had geschonken! Dit bedrag is voortgekomen uit de giften die zij ontving voor haar 50ste
verjaardag. Lees hieronder haar berichtje omtrent deze actie:
"Beste Wendy,
Onlangs vierde ik met veel vrienden mijn vijftigste verjaardag. De cadeaupot die bij de ingang stond was bestemd voor
'onderwijs op een plek waar dat hard nodig is'. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen (goed) onderwijs kan volgen, waar
ook ter wereld. En omdat ik wil dat het geld echt op de plek waar het nodig is terecht komt, ben ik gaan zoeken naar een
organisatie die dat daadwerkelijk doet. Via een vriend kwam ik jullie op het spoor. Zijn verhaal over jullie organisatie werd
bevestigd door wat ik op de website lees en door het contact dat ik inmiddels met jou heb. Ervan overtuigd dat jullie in
2012 het bedrag ter plekke nuttig zullen besteden, maak ik mijn verjaardagscadeau aan jullie over.
Ik wens jullie heel veel succes en plezier met de werkzaamheden voor en in Ghana.
Hartelijke groet,
Hanneke de Jager"

Opbrengst geboorteactie
Uiteraard willen we jullie ook het mooie eindbedrag van de geboorteactie van Zoë de Jong niet onthouden;
€ 859,00! Een deel van het geld is al tijdens de reis van Patricia en Wendy in april besteed aan 85 zwangere
vrouwen in Yendi. Voor hen kochten we wasmiddel, babyzeep en wattenstaafjes, allemaal noodzakelijk voor
een goede hygiëne voor moeder en kind. Het overige deel zal in 2012 besteed worden.
Jubileum Geldrops Geluk voor Ghana
Verheugd zijn wij jullie te kunnen mededelen dat deze
maand onze stichting alweer 5 jaar bestaat! Met trots en
vooral enorm veel plezier kijken we terug op 5 jaren vol
hoogtepunten in de vorm van prachtige projecten.
Wij willen daarom iedereen bedanken die ons heeft
geholpen met een bijdrage in welke vorm dan ook!
Zonder jullie zouden wij niet in staat zijn deze successen te
verwezenlijken en we hopen in de toekomst dit samen voort
te kunnen zetten.
Op naar ons 10-jarig bestaan!
Project 2012, Educatiecentrum Bogunayili Community
Tijdens onze reis in april 2011, maakten we kennis met Alhassan Salifu Baba, een jongeman die zich enorm
bekommert om het welzijn van de jeugd in zijn gemeente. In de afgelopen jaren heeft hij zich daarom met
behulp van anderen voortdurend ingezet om fondsen te werven zodat het mogelijk was om projecten te
starten. Niet alleen ten behoeve van scholieren en studenten, maar vooral ook voor de jongens en meisjes
die om verschillende redenen vroegtijdig hun school moesten verlaten. Om deze jonge mensen toch een
doel te geven en te leren voor zichzelf te kunnen zorgen, bouwde hij met behulp van ontvangen fondsen
bijvoorbeeld een werkplek waar jonge vrouwen leren zeep te maken en kleding te naaien, zodat zij deze
weer kunnen verkopen om in hun eigen levensonderhoud te
voorzien. Daarnaast organiseren zij sportactiviteiten en geven zij
voorlichting over onderwerpen zoals persoonlijke hygiëne,
HIV/Aids en het belang van jonge meisjes om ook zoveel
mogelijk naar school te gaan in plaats van te werken.
Om deze activiteiten uit te kunnen voeren zijn zij enkele jaren
geleden begonnen met de bouw van een educatiecentrum.
Helaas was het fondsengeld al snel op wat als gevolg had dat er
nu alleen een viertal muren staan. Voor de meiden van de
stichting ‘Geluk voor Ghana’ reden om te starten met de
geldinzameling voor de afbouw van dit centrum als project voor 2012.
Dankzij de inzet van Frans van Bree kunnen wij jullie echter laten weten dat we dit project zelfs al in 2011
kunnen realiseren! Frans heeft dit project namelijk ingediend bij zijn werkgever ‘Nippur’ om in aanmerking te
komen voor financiële ondersteuning. Nippur is een organisatie die bewust bezig is met maatschappelijk
verantwoord ondernemen wat o.a. betekent dat zij jaarlijks een gedeelte van de winst besteden aan goede
doelen. Op 25 augustus jl. liet Frans ons weten dat Nippur het ontbrekende bedrag van € 10.000,00 voor het
project beschikbaar stelt. Een geweldig gebaar en ongelooflijk goed nieuws!
Andere Mert Regenboog 2011
Ook dit jaar zijn wij weer van de partij tijdens de Andere Mert Regenboog van 2011. Op 25 september a.s.
tussen 12.00u en 17.00u staan wij weer met onze kraam vol leuke spulletjes in de Kasteeltuin in Geldrop.
Hopelijk tot dan!

Graag bedanken wij de volgende
Geluksklavers voor de toezegging van
een verlenging.
Nooit meer op dieet
Geldropse Glascentrale van Gog
Logopediepraktijk Marijke Snoek
Profile John Vermeulen

