EBOO-Nieuws maart 2015			

Sponsoren

84 kinderen met vaste sponsor

Baby Fenneke

Leuk dat u de nieuwsbrief van Stichting EBOO in
Kenia leest. Deze keer weer een zeer gevulde
nieuwsbrief vol met positief nieuws!
In de laatste nieuwsbrief van november 2014
schreven we dat we ons doel van 25 kinderen met
een vaste sponsoren bijna hadden gehaald.
Op dit moment staat de teller op 84. Dat betekent
dat in 2014 32 kinderen een vaste sponsor hebben
gekregen.
Onze nieuwe doel is om eind 2015 de teller op 100 te
krijgen. Helpt u mee?
Veel leesplezier!

In deze nieuwsbrief geen rubiek ‘Kind aan het
woord’ maar een lieve babyfoto van een hele
bijzondere baby. Deze baby is namelijk vernoemd
naar Fenneke, de oprichster van het EBOO project.
Wat een eer!

Agenda
1 april 2015 > Giftshop Assen geopend van 14-16 u
De Wouden 161, Assen
2 april 2015 > Giftshop Assen geopend van 19-21 u
De Wouden 161, Assen
18 april 2015 > Verkoop braderie van 10-16 u
Schakel Spektakel, Rijksweg 15 Groningen
25 april 2015 > Verkoop vrouwendag 10-16 u
Basisschool Dukdalf, Almere-Buiten
6 mei 2015 > Giftshop Assen geopend van 14-16 u
De Wouden 161, Assen
7 mei 2015 > Giftshop Assen geopend van 19-21 u
De Wouden 161, Assen
9 mei 2015 > Verkoop Lentefair van 10-17 u
Gorechthuis in Haren
30 mei 2015 > Verkoop Kunstmarkt 10-17 u
Winkelcentrum Lewenborg, Groningen
3 juni 2015 > Giftshop Assen geopend van 14-16 u
De Wouden 161, Assen
4 juni 2015 > Giftshop Assen geopend van 19-21 u
De Wouden 161, Assen

Doe goed met ondergoed!
Begin 2015 is Peter Timmerman, de broer van
Fenneke, samen met zijn vrouw naar Kenia geweest.
Voorafgaand aan hun reis hebben zij op basisschool
De Parel in Assen aan kinderen en ouders gevraagd
of zij setjes ondergoed wilden inleveren voor de
kinderen in Kenia. Ik Kenia hebben de kinderen vaak
geen ondergoed aan omdat daar geen geld voor is.
De ouders en kinderen hebben massaal gehoor
gegeven aan de oproep. In totaal werden er 491
stuks ingeleverd.
Eenmaal terug in Nederland gaat Peter nu meer
scholen in Assen bij langs om dezelfde actie te
organiseren. Sinds 24 maart zijn ze op Basisschool
De Cirkel in Assen aan het inzamelen.
Mocht u niet betrokken zijn bij een school in Assen
maar wilt u wel graag nieuw (niet wit) ondergoed
schenken? Dan kunt u dit inleveren bij de EBOO Giftshops of meenemen naar de EBOO vriendendag.

4 juni 2015 > Gezellig brainstormavond vanaf 19:30
U.T Delfiaweg 3, Hoogkerk
6 juni 2015 > EBOO vriendendag vanaf 16 u
U.T. Delfiaweg 3, Hoogkerk
13 juni 2015 > Verkoop Jaarmarkt 10-17 u
Hoofdweg, Eelde
20 juni 2015 > Verkoop Scoutfair van 10-16 u
Sportlaan 1, Oudekerk aan de IJssel
31 juli 2015 > Verkoop Coopluydenmarkt van 11-21 u
Dijkstraat, Appingedam

Al het ingezamelde ondergoed bij Peter thuis

Gezocht: 159 breisters!
Wij zijn op zoek naar breisters die het leuk vinden
om een trui te breien voor een schoolkind in Kenia.
Bekijk onderstaande flyer voor meer informatie.
Het breipatroon is bijgevoegd als bijlage aan deze
e-mail.

Bedanktbrief
Onderstaande brief ontving Fenneke van
onderwijzer James van Hope Academy:
Hello Madam!
I would like to take this opportunity to thank you
very very much for your continual support to the
needy children throughout 2014.
Your support has given so many children wings to
fly.
You’ve been a blessing to us, as a school because
your support always comes in very good time.
We mostly used it to purchase food and other
important stationary, because we always open
without a single cent.
On behalf of Hope Academy, I wish you a very
HAPPY AND PROSPEROUS 2015!!!
May God grant you a good health and long life.
Thanks a lot for such a unique and special job
you’ve dedicated your life to. I’m privileged to have
met you.Happy, happy, happy new 2015.
BLESSINGS.
De eerste gebreide trui is al in Kenia!

Financieel overzicht

EBOO Vriendendag

Fenneke schrijft af en toe een blog op
www.ebooprojectkenya.waarbenjij.nu. Begin januari
schreef ze over de uitgaven die ze heeft gedaan in
2014. Ze benoemt de volgende bedragen:

Zet het alvast in uw agenda!
Zaterdag 6 juni organiseren we weer een EBOO
vriendendag voor iedereen die EBOO steunt, op wat
voor manier dan ook. Op deze dag heeft u ook de
kans om Wim en Fenneke te ontmoeten.
We beginnen om 16:00 u en sluiten af om 21:00 u.
Het vindt plaats aan de U.T. Delfiaweg 3 in Hoogkerk. Meer informatie volgt nog in een speciale
uitnodiging.

Schoolfees: 				€35.665
Uniforms: 				€2.690
Boarding: 				€2.576
112 paar schoenen: 			
€1.650
Schoolboeken: 			€978
Transport: 				€607
Eten voor lunch: 			
€1.310
Schoolreisjes, medicijnen enz.
€1356
In totaal uitgegeven:			
En in totaal ontvangen in 2014:

€46.832
€65.654

“Die €18.822 die ‘over’ is heb ik de afgelopen maand
alweer bijna allemaal uitgegeven aan het schoolgeld voor de eerste termijn 2015. Ga dus vooral niet
achterover leunen en denken: er is voldoende geld,
we hoeven nu niets meer te doen….. Ik hoop dat we
dit jaar nog meer geld zullen krijgen, zodat we nog
meer scholen kunnen helpen met het kopen van
eten, schoolboeken, schriften en
basisbenodigdheden die er op dit moment niet zijn,”
aldus Fenneke.
Eind april hopen we ons jaarverslag van 2014 klaar
te hebben. Dit jaarverslag komt op de website te
staan en zal ook naar u toegemaild worden.
Hieronder vindt u alvast de prognose van 2015.

Gezellige brainstorm avond
Wij als bestuur van EBOO vinden het belangrijk dat
veel mensen met ons meedenken over het
genereren van geld en sponsoren voor de kinderen
in Kenia.
Daarom hebben we het volgende bedacht:
4 juni starten wij om 17:00 u een
bestuursvergadering met Fenneke. We gaan tot
19:00 door met ‘vergaderen’ en daarna wordt het
een gezellige brainstorm avond.
Iedereen die het leuk vindt om mee te denken over
acties voor EBOO is van harte welkom vanaf 19:00.
De koffie staat dan klaar!
De nadruk ligt op ‘gezellig’. Het is vooral de
bedoeling om samen tot leuke ideeën te komen en
inspiratie op te doen.
Opgeven kan door vóór 28 mei een e-mail te sturen
aan info@ebooinkenia.nl. De avond vindt plaats aan
de U.T. Delfiaweg 3 in Hoogkerk.

Aantal giften op een rij
In November 2014 kregen we van Stichting Shaki
in Terneuzen €1550. Speciaal voor schoolboeken,
schriften, pennen enz.
Dankzij dit geld konden we voor alle kinderen de
benodigde schoolboeken, schriften, pennen en
potloden kopen.
In februari kregen we van de Maranatha school in
Nijkerk bijna €500. Dit was bestemd voor de
St. Catherine school. We hebben voor alle 25
kinderen die intern zijn op die school een pakketje
kunnen maken met een lakenset, handdoek, tandenborstel, tandpasta, zeep enz. Toen de kinderen het
hier kwamen halen hebben we ook elk kind nog een
setje prachtige kleren gegeven. Van de logees die
hier op dat moment waren, kreeg ik nog wat extra
geld zodat we voor de slaapzalen 7 nieuwe
matrasjes konden kopen.
In maart kregen we van de Bethel school in
Waddinxveen €1360. Alle klassen hebben drie
maanden lang geld verzameld voor een specifiek
kind. Dat betekent dat er nu voor 9 kinderen
schoolgeld voor 2015 betaald kan worden.
Ook kregen we in maart €3250,- van de Haëlla
Stichting in Den Haag. Dit geld is voor de kinderen
die naar de middelbare school gaan, omdat dit
duurder is dan de basisschool. De donatie is een
aanvulling op het schoolgeld van 20 kinderen
Verder hebben we nog van heel veel kanten geld
gekregen, en samen met alle toezeggingen die
gedaan zijn, is dat voldoende om dit jaar voor alle
160 kinderen schoolgeld, schoenen en uniformen te
kopen!!
Allemaal heel HARTELIJK DANK hiervoor, want
zonder de financiele steun van u allen zou EBOO in
Kenia niet kunnen doen wat we nu doen.

Gift uitgelicht
Sanne van IJperen en Hanne Alkema zijn voor de
stichting actief om fondsen aan te schrijven. Hier
gaat veel werk in zitten maar al dat werk werd nu
beloond. Stichting EBOO heeft namelijk van de
Haëlla Stichting €3250,- ontvangen. Super!
Al meer dan 45 jaar steunt de Haëlla Stichting
solidaire, barmhartige, soms conventionele, vaak
kleinschalige projecten in binnen- en buitenland.
Inspirerende projecten die veelal kwetsbare mensen
helpen, mensenrechten beschermen, een duurzame
samenleving realiseren en de wereldvrede
bevorderen.

Volgt u ons al op Facebook?
www.facebook.com/StichtingEbooInKenia

www.ebooinkenia.nl

050-8507497

Giftshops
Er zijn twee EBOO giftshops waar u terecht kunt
voor mooie Keniaanse producten, pepermunten
en wijn. Bent u op zoek naar een origineel en leuk
cadeau? Dan is het zeker de moeite waard om hier
eens te kijken. Er zijn ook EBOO-cadeaubonnen te
koop. Hiermee heeft de ontvanger de mogelijk om
zelf een cadeau naar keuze uit te zoeken.
EBOO Giftshop Groningen
Marjoleinstraat 33, Groningen
Gaat open op afspraak door te bellen met Jansje
Kruisinga 050-5420035.
EBOO Giftshop Assen
De wouden 161, Assen
Zie kopje ‘agenda’ voor de openingstijden.
Gaat ook open op afspraak door te bellen met
Peter Timmerman 0592-355888.

info@ebooinkenia.nl

