EBOO-Nieuws mei 2013

Feiten en cijfers
De kinderen hebben twee weken terug het eerste
school termijn afgesloten en hun rapporten
gekregen. Het schoolgeld voor de tweede termijn
is reeds betaald. De tweede termijn loopt tot
september 2013.
Door alle vaste sponsoren, de acties en verkoop
van Keniaanse producten in Nederland kan
Fenneke het schoolgeld betalen. Er zijn inmiddels
32 vaste sponsoren die de stichting maandelijks
steunen. Daarnaast hebben de markten van
afgelopen periode het volgende opgebracht:
-

Braderie in winkelcentrum Paddepoel €720,Markt tijdens vriendinnenwandeldag €370,Voorjaarsfair Haren €365,- (zie foto links)
Vrouwenavond in Soest €215,Verkoop in De Wijngaard €245,50.

EBOO-giftshop

Kind aan het woord
Onderstaande brief ontving Fenneke van Duncan.
Duncan is 18 jaar en heeft onlangs zijn
middelbareschool diploma gehaald.

Dear Madam,
I am Duncan and I want to express my
thanks and my deepest appreciation for
your profound contribution in providing
financial assistance to me to help with my
schoolfees.
Your assistance was gratifying for me and
my family who have a heavy economic burden in our home. With your incredible help
I am now able to fulfil my dream at one
point. I was worried about how I would
raise the money for schoolfees and you
were sent like an angel.
Your generosity is not just about money, it’s about the emotional kindness and
strength you have given by believing in me.
I’m happy to inform you that I did not
disappoint either. I did well in my final
examinations and I have attached my results and I’m hoping to pursue a degree in
mass communication if all goes well
May the Almighty bless you abundantly.
Yours faithfully,
Duncan Omariba

Agenda
25 mei > Bedankdag voor vrienden van EBOO
1 juni > verkoop Keniaanse producten op belevenissendag Villa Petit Paradis, Damsterdiep 233.
2 augustus > verkoop Keniaanse producten op
Coopluydenmarkt in Appingedam
3 augustus > verkoop van Keniaanse producten op
markt van melk en honing in Zuidlaren

Sinds 8 februari is de EBOO Giftshop geopend.
Tijdens de openingstijden maar ook daar buiten
loopt de verkoop goed.
U vindt de EBOO-giftshop aan de
Wouden 161, 9405 HG in Assen.
De giftshop is elke eerste woensdagmiddag
en donderdagavond van de maand geopend.
Woensdagmiddag van 14:00-16:00 uur en
donderdagavond van 19:00-21:00 uur
(of op aanvraag door te bellen naar Peter en
Ginie Timmerman, tel.: 0592-355888).
Wij willen u er op attenderen dat de Giftshop
tijdens de maanden juli en augustus alleen op
afspraak open gaat.
Binnenkort is er ook een EBOO cadeaukaart te
verkijgen. Deze kaart kan men inleveren bij de
EBOO Giftshop of bij de verkoop op markten.

Vriendendag
A.s. 25 mei organiseert het bestuur van de
stichting een vriendendag. Deze vriendendag
wordt georganiseerd voor iedereen die Stichting
EBOO in Kenia steunt, op wat voor manier dan
ook. U bent vanaf 16:00 uur van harte welkom aan
de U. T. Delfiaweg 3 in Hoogkerk. Daar staat de
steenoven aan en zijn alle ingrediënten aanwezig
om heerlijke pizza’s te bereiden.
Fenneke Dijkema is deze middag ook aanwezig!
Voor belangstellenden kunnen we aansluitend met
elkaar naar een sing-in in de Oosterkerk. Deze
dienst begint om 20:00 uur en de collecte is
bestemd voor Stichting EBOO in Kenia. Na de
sing-in zullen er souveniers en sieraden uit Kenia
worden verkocht.
Opgeven voor deze middag kan door vóór woensdag 22 mei een e-mail te sturen aan
stichtingebooinkenia@hotmail.nl of door te bellen
naar 050-8507497. We horen graag met hoeveel
mensen u komt. Hopelijk tot dan!

Acties in beeld
De flessenbonnenactie die Stijnie Slot heeft opgezet was een groot succes. In de Albert Heijn in
Leersum hing geruime tijd een brievenbus waar
klanten hun emballegebonnen in konden doneren.
De actie heeft in totaal €633,65 opgebracht. Wat
een mooi bedrag!

Klusjesman nodig?
Anjo van Oorspronk heeft één dag in de week
beschikbaar gesteld om te klussen voor Stichting
EBOO in Kenia. Een gemiddelde klus mag niet
meer dan 1 dag kosten. Schilderen en stukadoren
is niet aan hem besteed, maar verder zijn (bijna)
alle klussen bij hem in goede handen. Wilt u het
goede doel steunen en is er in of om het huis het
nodige op te knappen? Bel dan met Anjo van
Oorspronk en maak een afspraak, telefoonnr.:
06-17129769.

Facebook
U kunt stichting EBOO nu ook volgen via de
Nederlandse Facebookpagina. Op deze pagina
worden regelmatig nieuwsberichtjes geplaatst.
www.facebook.com/StichtingEbooInKenia
Fenneke schrijft ook met regelmaat op de website
www.ebooprojectkenya.waarbenjij.nu

www.ebooinkenia.nl

Wilt u Stichting EBOO in Kenia steunen?
Dat kan door eenmalig of maandelijks een
bedrag over te maken op rekeningnummer
40.25.55.295 t.v.n. Stichting EBOO in Kenia,
Den Haag. Alle giften worden voor 100%
besteed aan kansarme kinderen.

050-8507497

stichtingebooinkenia@hotmail.nl

