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Helpt U hopen Nieuwsbrief

Bouw mee aan een
toekomst voor
kinderen in Oeganda

Beste donateur van Helpt u Hopen,

Het jaar 2017 was een actief jaar waarin veel initiatieven zijn genomen om
geld in te zamelen voor onze weeskinderen in Oeganda.
Het schoolgeld, de uniformen, lesboeken en lesmateriaal is voor dit jaar weer
betaald. Ook is er voor de kooklessen op school geld ingezameld en zijn er
oventjes gebouwd en pannen aangeschaft voor de kinderen thuis.
Kinderclub de Regenboog in Weesp heeft begin dit jaar hun jaarlijkse
stroopwafel en rookworsten actie gehouden, waarvan de opbrengst dit jaar
weer voor onze kinderen was. Een fantastisch bedrag van € 2.200,00 was het
resultaat en werd op 29 maart jl. overhandigd.
Voor de Vrouwen op weg in Weesp is er een lezing gehouden over ons project
en als gift kregen we € 100,00!
Tijdens de spelletjesmiddagen voor de ouderen in Nigtevecht werd € 100,00
gedoneerd.
En ook op de Golfclub in Weesp is er verteld over ons project en met een
golfinstuif leverde dat € 101,00 op.
Op 11 juni is er en opentuinenroute in Nigtevecht georganiseerd. Het was een
fantastische middag met heel veel bezoekers, het eindresultaat was € 1.204,00.
Op 7 oktober was er in de kerk een boekenmarkt er werden zelf gemaakte
appelflappen verkocht, een geweldig succes, ondanks het hele slechte weer.
De opbrengst was € 670,00.

Met een deel van dit geld zijn er oventjes
gebouwd waarop gekookt kan worden, en pannen
zijn gekocht. Deze oventjes gebruiken minder hout
en zijn een stuk veiliger dan het open vuur waarop
werd gekookt.

De kinderen werden met Pasen weer verrast met
1 kg vlees, rijst, zeep en suiker.
Het is prachtig om te zien dat er zoveel mensen ons project een warm hart
toedragen. We willen u daarvoor dan ook hartelijk bedanken.
Er was een heel mooi plan om Catherine en Godfrey naar Nederland te halen,
om uit hun mond te horen hoe het met het project gaat, en u de gelegenheid te
geven vragen te stellen tijdens een bijeenkomst die gepland was. Ook zouden zij
kunnen vertellen hoe dankbaar de weeskinderen zijn dat u een toekomst voor
hen hebt mogelijk gemaakt door uw donatie. Godfrey zou gaan vertellen wat
dit project voor hem betekent en welke mogelijkheden het hem heeft gebracht.
Daarbij was het een kans, een soort studiereis, waarbij er op scholen zou
worden gekeken, geleerd en kennis te maken met een Europees land.
Ook om dit mogelijk te maken werden bovengenoemde acties georganiseerd.
Alle vereiste formulieren waren ingestuurd naar de ambassade en
voorbereidingen voor hun bezoek hier waren al in volle gang, echter de
ambassade heeft het visum niet afgegeven voor een bezoek aan ons land
omdat men er niet van overtuigd was dat zij ook weer terug zouden gaan naar
Oeganda. Dit was een enorme teleurstelling voor ons allen.
Voor 2018 is één van de doelen om meer sponsoren te werven.
Ook zullen er weer veel activiteiten worden georganiseerd.
Wij willen ons project heel graag continueren zodat we de weeskinderen naar
school kunnen laten gaan en zij daardoor uitzicht hebben op een “toekomst”.
Uw steun is nog steeds onmisbaar!!
Wanneer u ons een jaarlijks bedrag hebt toegezegd kunt u in de maand
november de afschrijving verwachten.
Wanneer u een bedrag zelf over wilt maken kunt u dat doen op:
rekeningnummer: NL36RABO0343153882 t.n.v. Helpt U hopen.
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid,
Diaconie Protestantse gemeente Nigtevecht,
project “Helpt U hopen”.
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In aanbouw zijnde oven!

Afmetselen!

Trots op hun zelfgebouwde oven!

Het koken kan beginnen!

