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Bouw mee aan een
toekomst voor
kinderen in Oeganda

Beste donateur van Helpt U hopen,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van 2016.
In de vorige nieuwsbrief van 2015 hebben we u verteld dat we een van de
eerste projectkinderen, Godfrey Jjingo, financieel ondersteunen om een
opleiding te volgen aan de Primary Teachers College in Kampala. In november
2015 deed Godfrey eindexamen en we zijn blij u nu te
kunnen vertellen dat hij op 31 augustus 2016 de uitslag van
het examen heeft gekregen en dat hij is geslaagd!!!
Op dit moment geeft hij les in Kampala op de White Angel
School en geeft hij les aa verschille de klasse primary
one to pri ary five .
Hij is erg dankbaar voor het feit dat deze opleiding mogelijk
is gemaakt door alle financiële steun van ons project.

Met Pasen zijn de kinderen weer blij
gemaakt met 1 kg vlees, 1 kg suiker, 1 kg
rijst en 1 staaf zeep. De blijdschap is enorm
en de dankbaarheid zo mogelijk nog
groter. We zouden ditzelfde met Kerst
nogmaals willen realiseren.

Op 24 september hebben we in en rond de kerk
een boekenmarkt georganiseerd, waarbij er
spelletjesactiviteiten voor de kinderen waren en
versgebakken appelflappen bij de koffie, en op
bestelling.
Alle inspanning was niet voor niets, het heeft een
prachtig bedrag opgeleverd van rui € 830,00.

Het doel was om dit jaar geld in te zamelen ter
ondersteuning en uitbreiding van kooklessen
op school. Voor deze kooklessen zijn o.a.
pannen, pollepels, bakvormpjes, bakmeel,
olie, suiker, zout, lucifers, houtskool,
weegschaal, schriften om recepten in op te
schrijven, nodig.
Daarom is uw steun nog steeds onmisbaar!

We zijn nog bezig om weer een concert te organiseren in het najaar in de
dorpskerk van Nigtevecht.

Wij zijn ontzettend dankbaar en blij en danken alle gevers heel hartelijk voor
hun donaties voor ons project in de afgelopen jaren.
Mede door uw financiële bijdrage, hebben de kinderen van ons project een kans
op een betere toekomst.

Wanneer u ons een jaarlijks bedrag hebt toegezegd per automatische incasso,
kunt u in de maand oktober de afschrijving verwachten.
Wanneer u zelf een bedrag wilt over maken dan kunt u dat doen op:
NL36RABO0343153882 t.n.v. Helpt U hopen.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid,
Diaconie Protestantse gemeente Nigtevecht.
Project Helpt U hope .
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