Pensioen actie Henk Koerselman

2013

Lieve mensen,

Een Geldropse Gelukwens:
Lieve Henk,
Wij wensen je een prachtige
tijd toe als pensionaris.
Geniet van al je vrije tijd:
met Jenny, de kinderen, alle
kleinkinderen, vrienden en
familie.

Op vrijdag 1 maart 2013 ging Henk Koerselman met
pensioen!
Na een werkzaam leven van 49 jaar iets waar hij erg naar uit
keek. Nooit meer iets “moeten”, maar zijn tijd helemaal zelf
mogen indelen.
Afscheid nemen van de Poolsterscholen wilde hij op zijn
geheel eigen manier doen. Hij gaf aan het op prijs te stellen om niets te ontvangen;
geen officieel afscheid met goedbedoelde toespraken en cadeaus. Geïnspireerd door
Desmond Tutu, die tijdens zijn bezoek aan de stad Deventer (in september 2012) de
mensheid opriep te delen met de minder bedeelden. Zijn simpele, maar oprechte
leus was: “Deel, deel, deel!”. Een uitspraak die Henk enorm aangreep en hem op het
idee bracht om 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.
Wij zijn ontzettend blij dat het goede doel wat Henk
in gedachte had onze stichting was:
Stichting Geldrops Geluk voor Ghana.
Wij zetten ons in om basisscholen in en om
Tamale (gelegen in het noorden van Ghana) op
te knappen. Tevens voorzien wij deze scholen
van alles wat nodig is om verantwoord les te
geven (meubilair, schoolboeken en uniformen).
Elk jaar kiezen wij (met behulp van onze Ghanese
contactpersoon Habiba) een project uit.
Op onze website, en middels onze nieuwsbrieven,
informeren wij iedereen over onze werkzaamheden.
Het adres is: www.gelukvoorghana.nl
Wij willen Henk ontzettend bedanken voor zijn
geweldige gebaar en zijn inzet om geld in te
zamelen voor de kinderen in Ghana.
We hebben van hem een prachtig (geschreven!)
verslag ontvangen, inclusief de cheques van de
diverse scholen waar hij werkzaam was.

Henk samen met zijn nichtje Lizeth Koerselman

Het totaal bedrag van de pensioen actie van Henk Koerselman is:

€ 2.000,00

Dit geweldige bedrag is bij elkaar gebracht door bijdrages van de volgende scholen,
(oud-)collega’s en leerlingen:
DB Poolster, Lochem
De Barchschole, Barchem
Leerkracht Rob Nijkamp, Barchschole
Villa 60, Eefde
J. van der Hoevenschool, Epse
Overblijfcommissie van der Hoevenschool
Mr. G. Propschool, Lochem
Leerkracht Mieke Lintenbrink, Propschool
De Julianaschool, Almen
Collega André van Wijke, Gorssel
Henk en Jenny Koerselman
Om de totale opbrengst van de actie op het mooie, ronde bedrag van € 2.000,00 uit
te laten komen is de laatste donatie afkomstig van Henk zelf!

Het geld wordt gebruikt voor ons project van 2013:
het opknappen van de Sawaba-Deen Islamic Primary & KG School.

Zodra het project is afgerond zullen wij iedereen uiteraard, via Henk, informeren.

Namens de
kinderen in Ghana:
Henk Bedankt!

