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Lieve mensen,
In deze nieuwsbrief aandacht voor de afronding van ons
project uit 2012 en de start van ons project 2013.
Verder foto’s van diverse particuliere acties die veel geld voor
ons hebben opgeleverd!

Prettige zomervakantie!
Wij wensen jullie een
mooie, zonnige zomer toe.
In het najaar starten we weer
met acties, bijvoorbeeld een
kraam op de Andere Mèrt in
de Kasteeltuin in Geldrop
(eind september).
Tot dan!

Afronding project 2012
In onze vorige nieuwsbrief lieten we al weten dat we dankzij
de donatie van Stichting Sollicite in het najaar van 2012 ons
project Nasira English & Arabic Primary School konden afronden. Hier alvast enkele
foto’s van het prachtige werk dat weer is geleverd door onze aannemer!

Binnenkort meer foto’s op onze website onder het kopje ‘Afgeronde projecten’ !

Project 2013
In 2012 werden we door St. Sollicite tevens verrast met de mededeling dat zij ons
ook in 2013 willen steunen. Zij nemen daarom de kosten voor hun rekening voor het
opknappen van 1 van de 2 gebouwen van de Sawaba-Deen Islamic Primary & KG
School, ons nieuwe project in 2013.
Deze kleuter-/basisschool telt 180 kinderen en
bestaat momenteel uit 2 zogeheten‘paviljoens’, wat
betekent dat het gebouw
slechts bestaat uit een vloer,
een dak en palen om het dak
te dragen.
Verheugd zijn we te kunnen
laten weten dat we andere
sponsors hebben gevonden voor het tweede gebouw en
daarmee volgende week kunnen starten met het project!

Geboorte actie Kiki
Op 21 december jl. is Kiki geboren, dochter van Matthijs en
Laura. Als cadeau tip om hun jongste spruit welkom te heten
op de wereld, vroegen de ouders van Kiki om een donatie
voor onze stichting. Deze geweldige actie heeft een bedrag
opgeleverd van: € 490,00.
Kiki: namens de kinderen in Ghana bedankt!
Pensioen actie Henk Koerselman
Op vrijdag 1 maart 2013 ging Henk Koerselman met
pensioen!
Na een werkzaam leven van 49 jaar iets waar hij erg naar
uit keek. Afscheid nemen van zijn werkgever (de
Poolsterscholen) wilde hij op zijn geheel eigen manier
doen. Hij gaf aan het op prijs te stellen zijn afscheid in het
teken te zetten van delen. Een afscheid, niet met hém in
het middelpunt van de aandacht, maar met aandacht voor
een goed doel. Dat goede doel werd Stichting Geldrops
Geluk voor Ghana!
Henk heeft samen met de scholen waar hij werkzaam was
een totaal bedrag opgehaald van € 2.000,00!!
Henk: we wensen je een geweldige tijd toe als pensionaris
en enorm bedankt voor deze actie.
Verjaardag actie Lidy Budde
Op 10 mei van dit jaar bereikte Lidy Budde de
prachtige leeftijd van 80 jaar.
Als verjaardagscadeau vroeg zij geld voor onder
andere onze stichting. Wij hebben een bedrag
van € 250,00 in ontvangst mogen nemen.
Lidy: van harte gefeliciteerd met je verjaardag en
bedankt voor het geweldige gebaar!

Wij zijn erg blij dat diverse particulieren aan ons denken bij hun privé acties.
We hopen natuurlijk dat dit blijft voorkomen 

Benefietavond 2013 !
Op vrijdag 19 april organiseerden wij voor de
2e keer in ons bestaan een benefietavond.
Het was een gezellige, geslaagde avond.
De totale opbrengst: € 4.370,00 !!
Wij bedanken hierbij nogmaals alle sponsors,
vrijwilligers en gasten.

