Hallo allemaal! Het is weer tijd voor een update van ons als actiegroep. We willen u en jou
ten eerste hartelijk bedanken voor jullie bijdragen aan onze acties. De acties van het
afgelopen jaar (de nieuwjaarsduik en de talentenveiling) hebben beiden een erg mooie
opbrengst opgeleverd. We zijn ons als groep er erg van bewust dat dit zonder uw hulp niet
mogelijk is. Nogmaals dank voor uw bijdrage.
We moeten nog een hoop geld ophalen. Uiteraard komen er weer nieuwe acties aan:
- Gemeentediner ‘met een Afrikaans tintje’
Dit zal op zaterdag 13 april plaatsvinden. U kunt op 13 april vanaf 17:30 uur terecht bij familie
de Groot op de Boezemweg 19. Wij willen u vragen om zoveel mogelijk op de fiets te komen,
omdat er anders niet genoeg parkeerruimte is. De richtprijs is voor iedere volwassene
17,50,- en voor ieder kind 12,50,-. Deze prijs is exclusief drinken. Hiervoor krijgt u een
heerlijk voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht! Onderaan deze nieuwsbrief vindt u een
opgavestrook voor het diner. Deze kunt u bij de ingang van de kerk inleveren, of stuur een
mailtje naar ws.ameide.tienhoven@gmail.com. Opgeven kan tot 7 april. Het belooft een
gezellige avond te worden!
- Bedrijvenactie
Op zaterdag 18 mei zal de grote bedrijvenactie plaatsvinden. Er worden de hele dag
gezellige activiteiten voor jong en oud rondom ’t Jot georganiseerd. Verdere informatie over
de inhoud van deze activiteiten volgt nog!
We hopen op uw komst tijdens de komende acties! Ook loopt de flessenactie nog steeds,
alle flessen zijn welkom.
Om u een beeld te geven van wat wij gaan doen, willen wij hieronder nog even twee
projecten toelichten waar deelnemers van onze actiegroep komende zomer heen gaan.
Klaslokalen in Laminaya
Een groot gedeelte van onze actiegroep gaat naar Laminaya, Sierra Leone om nieuwe
klaslokalen te bouwen. Hierdoor krijgen de kinderen meer ruimte en zal het onderwijs
verbeteren. Het gebouw zal in gebruik worden genomen door 365 kinderen en zeven
leerkrachten.
Lerarenwoningen, latrines en verschoningsruimte voor meisjes in Kamatimba
Vanuit onze groep gaan er ook twee deelnemers naar Kamatimba in Malawi om daar hun
steentje bij te dragen aan de bouw van onder andere lerarenwoningen. De leerkrachten
geven de kinderen de kans op een betere toekomst door goed onderwijs.
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