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Lieve mensen,
In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor het tennistoernooi in juni, de afronding van ons project uit 2013
en het nieuwe project voor 2014.
Tennistoernooi
Op zondagmiddag 22 juni organiseren wij in samenwerking met G.T.V. de Mast in
Geldrop een tennistoernooi. Iedereen kan zich inschrijven (ongeacht het niveau).
Zowel leden van de Mast als ook niet-leden zijn deze middag van harte welkom!
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 (inclusief 2 consumptiebonnen voor
koffie/thee, aangeboden door de Mast). Inschrijven kan via het inschrijfformulier
dat volgende week wordt gemaild. De wedstrijden vinden plaats in clusters van 8
personen. Je schrijft in op individuele basis, op het inschrijfformulier kun je
echter voorkeuren voor medespelers opgeven. Hier zal zoveel mogelijk rekening
mee worden gehouden.
Er zijn prijzen voor de winnaars. Tevens organiseren wij deze middag een loterij met vele prachtige
prijzen, allen beschikbaar gesteld door diverse sponsors. Ook voor niet-tennissers zijn er dus mooie
prijzen te winnen!
Vanaf 12.00 uur heten wij jullie allen van harte welkom op de tennisbaan, gelegen aan de Bosrand
125, 5665 EE te Geldrop. De wedstrijden beginnen om 12.30 uur.
Tot slot willen wij de Mast hartelijk bedanken voor hun enthousiaste medewerking aan de organisatie
van dit toernooi en hun toezegging om het volledige inschrijfgeld én 25% van de drankopbrengst van
de middag te doneren aan onze stichting.
Afronding project 2013
Net als vorig jaar konden we ook dit jaar rekenen op de financiële steun van stichting Sollicite. Samen
met een grote anonieme sponsor, onze eigen trouwe donateurs en Geluksklavers konden we twee
gebouwen van de Sawaba-Deen Islamic Primary & KG School volledig opknappen. Zie hier het
resultaat:

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

Project 2014
Begin maart zijn Wendy en Patricia in Ghana geweest. Samen met Habiba bezochten zij een
potentieel project. Op bijna 10 km buiten het centrum van Tamale, wonen de dorpelingen van de

Duyin Community, een typische Ghanese 'village'. Wij hadden het verzoek gekregen om even naar
hun school te komen kijken, in de hoop dat wij hen hulp konden bieden. Ze willen namelijk graag de
kinderen ook in het regenseizoen onderwijs bieden, maar dat zou gezien de huidige situatie ‘niet
mogelijk’ zijn. Voor de eerste keer in 8 jaar waren we totaal van slag van wat we daar aantroffen:

Deze keer geen paviljoens met fundering, palen en een dak, maar stokken met daar bovenop een
matje en kinderen zittend in het zand…
Volgens ons was verdere uitleg niet nodig, ons project voor 2014 is vastgesteld:
Fathullah Islamic School

Uitwisselingsproject met Basisschool Sint Jozef te Geldrop
Zoals jullie in onze vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen, zijn Jolanda en Lizeth in februari op
bezoek geweest bij kleuterklas 1-2-C van de Sint Jozefschool om te praten over het leven van
kinderen in Ghana. De map die de kleuters hebben gemaakt is in maart door Wendy en Patricia
meegenomen naar Ghana. Daar hebben ze de map aan een kleuterklas laten zien. Met de
kleurpotloden die ze hadden gekregen van de kleuters uit Geldrop, hebben de Ghanese kinderen
prachtige tekeningen gemaakt voor de Nederlandse kids. In april zijn Wendy en Lizeth deze
tekeningen gaan brengen aan klas 1-2-C.

In maart vierde één van onze
Geldropse Geluksklavers hun 5-jarig
jubileum:
Turnaround Advocaten.
Bij hun jubileumbijeenkomst vroegen zij
hun gasten om een donatie voor onze
stichting.
Dit geweldige gebaar heeft een prachtig
bedrag opgeleverd van € 640,00
Turnaround bedankt!

Weer een nieuwe Geluksklaver!
Wij heten Ton Derkx van harte
welkom als onze nieuwste
particuliere Geldropse
Geluksklaver.

