EBOO-Nieuws oktober 2017

EBOO helpt 170 kinderen

139 kinderen met vaste sponsor

EBOO nieuws
Beste lezer,
Vanwege verhuizingen, bruiloften en vakanties binnen
het bestuur is het alweer een poosje geleden dat u de
EBOO nieuwsbrief heeft ontvangen. Maar we zijn er
weer en uiteraard heeft het EBOO project niet stil
gestaan! Veel leesplezier :)

EBOO Slabbers
In de nieuwsbrief na de EBOO vriendendag lieten we u
al een voorproefje zien van de allereerste EBOO
slabber.
Marieke Oudman, trouwe vriendin van EBOO, heeft
prachtige slabbers gemaakt met het EBOO-logo. Zeer
geschikt om als kraamcadeautje weg te geven.
De slabber is vanaf nu te koop in het winkeltje aan de
Marjoleinstraat in Groningen voor € 7,50, of kan voor
€ 10 naar uw postadres gestuurd worden. Op dit
moment zijn er slechts een aantal slabbers beschikbaar
dus wacht niet te lang, want op = op!

EBOO winkel in de straat
Dankzij de inspanning van Anita Hofstra worden er
regelmatig vogels en andere spullen verkocht. Zij heeft
een kraam voor haar huis aan de U.T. Delfiaweg. Zij
verkoopt allerlei soorten jam en klein speelgoed. Op
een dag stelde ze voor dat er ook spullen uit Kenia in de
kraam mogen staan. Iedere ochtend vult ze de kraam en
iedere avond haalt ze de spullen die niet zijn verkocht
weer naar binnen. Ze krijgt leuke reacties van
wandelaars en er wordt regelmatig geld op de EBOO
rekening gestort. Een prachtig initiatief waar we blij mee
zijn!

Kerstpakketten
In september heeft Sharon Everaers met haar moeder
Wim en Fenneke bezocht. Zij heeft Wim en Fenneke
een aantal jaren geleden leren kennen tijdens haar
stage in Kenia.
Voorafgaand aan haar reis heeft ze via familie en
vrienden geld ingezameld om bij te kunnen dragen aan
de jaarlijkse kerstpakketten die EBOO aan de kinderen
uit het project geeft. Die pakketten bestaan uit een
rugtas gevuld met handdoeken, toiltetartikelen zoals
zeep, tandenborstel en shampoo en leesboeken.
Met een prachtig bedrag heeft ze in Kenia veel
producten kunnen kopen. In november zullen de
pakketten worden uitgedeeld aan de kinderen.
Dat worden weer allemaal blije en trotse gezichtjes!

25 blije kinderen
De kinderen van de sint Catherina school (25 kinderen
die intern zijn) zijn langs Fenneke geweest en hebben
schoenen en truien gekregen.

Maandverband
Door de armoede zijn duizenden meisjes gedwongen
om, in plaats van gewoon maandverband onhygiënische
doekjes te gebruiken, er zijn zelfs jonge meisjes die
stukken uit schoolboeken halen of stukken matras
gebruiken als maandverband. Dit zorgt veel voor
ontstekingen en kan zelfs leiden tot onvruchtbaarheid.
Fenneke deelt ondergoed en maandverband uit aan de
meiden binnen het project.

Bedankt voor uw steun!

Grote verrassing
In juni is er een 40 jarig jubileumconcert geweest van het
koor Lord’s Voice in Aarlanderveen. Waarom dit
interessant is vraagt u zich af…?
Zonder dat wij hier ook maar iets van wisten hebben ze
besloten om de opbrengsten hiervan te doneren aan de
Alpe d’HuZes en aan onze stichting!
Wat een geweldig nieuws en wat zijn we hier blij mee. Er
is maar liefst ruim 600 euro opgehaald!
Koor Lord’s voice, bedankt!

NL 61 RABO 0129365335

www.ebooinkenia.nl

050-8507497

info@ebooinkenia.nl

