EBOO-Nieuws augustus 2016

126 kinderen met vaste sponsor

Nieuws

Volgt u ons al op Facebook?

Het is al weer een poosje geleden dat we de vorige
nieuwsbrief verstuurden. Daarom nu weer een goed
gevulde brief met allemaal mooi nieuws!
Op onze website vindt u het jaarverslag van 2015
dat we onlangs ook geschreven hebben. Hierin
blikken we terug op 2015. Veel leesplezier!

Mijlpaal!
Op 18 mei bestond EBOO in Kenia 5 jaar!
Fenneke kocht in 2011 voor het eerst uniformen en
boeken en betaalde het schoolgeld voor Ruth en
Enock. De kinderen van de tuinman. Ruth en Enock
zitten nog steeds in het programma.
Nu vijf jaar later gaan er 19 kinderen naar de
kleuterschool, 98 naar de lagere school, 44 naar de
middelbare school en 4 naar de universiteit.
126 van de 165 kinderen/studenten hebben een
vaste sponsor.
De 19 kinderen op de kleuterschool hebben nog 15
jaar school voor de boeg. Fenneke, we zijn
ontzettend trots op je en hopen dat je het werk nog
lang mag blijven doen in goede gezondheid!

www.facebook.com/StichtingEbooInKenia

Geld voor kleding
Er wordt veel kleding ingezameld in Nederland voor
de kinderen in Kenia. Dat is natuurlijk super maar
we hebben besloten om dit op een andere manier
aan te gaan pakken. Elke keer als Fenneke in
Nederland is kost het haar onzettend veel tijd om
alle kleding op te halen, te sorteren en in te pakken.
Daarom willen we vragen om de kleding die u nog
thuis heeft liggen voor EBOO te doneren aan een
ander goed doel. Wilt u EBOO wel blijven sponsoren
wat betreft kleding? Dan willen we u vragen om geld
te doneren. Fenneke kan dan in Kenia de kleding
kopen en op die manier ook de plaatselijke
economie steunen. Bedankt!

Assistentie
Omdat Fenneke al jaren fulltime bezig is met EBOO
en het belangrijk is haar wat te ontlasten heeft zij
inmiddels drie assistenten om zich heen verzameld
in Nairobi.

Eerste pakket dat Fenneke kocht voor Ruth en Enock

Madeline heeft geholpen met de vertaling van de
website naar het Engels en momenteel interviewt ze
de studenten voor stukjes op de website.
Nicholas helpt met de administratie en is aanwezig
tijdens het spreekuur elke dinsdag ochtend.
Geoffrey helpt met de betalingen van het schoolgeld
en doet allerlei hand-en-spandiensten voor
Fenneke.
Natuurlijk denken we er liever niet over na maar we
willen, als het Fenneke niet meer lukt haar taken
voor EBOO te verrichten, de steun aan de kinderen
voortzetten. Deze drie assistenten vertrouwen we
volledig waardoor we met een gerust hart naar de
toekomst kunnen kijken.

Ruth en Enock in 2011

Bibliotheek
Naast het sponsorgeld dat EBOO ontvangt krijgen
we ook veel kleding, schoenen, boeken etc. Fenneke
is de kleding voortdurend aan het uitdelen en met
de boeken is ze inmiddels een kleine bibliotheek
begonnen. De kinderen en hun ouders mogen per
keer twee boeken lenen. Tot dusver is het een groot
succes. De boeken komen steeds netjes terug en
dan nemen ze weer twee nieuwe boeken mee.

Enock november 2015

Ruth november 2015

Wist u dat?

Markten

Wij eind vorig jaar een recordopbrengst hadden op
een markt van €900!

Op onderstaande markten vindt u EBOO in Kenia
met prachtige Keniaanse producten.

U sindskort ook vrienden met Fenneke kan worden
op Facebook?

> 26 augustus 17:00 - 22:00 Zomermarkt Bruisend
Reeuwijk

Jeroen, voorzitter van de stichting, op 12 juli vader
is geworden van een dochter

> 10 september Fair in Nairobi met totale opbrengst
voor EBOO
> 10 september 10:00 - 17:00 Najaarsbraderie
Bodegraven
> 17 september 11:00 - 17:00 uur MOOI Bedum
> 18 & 19 november 11:00 - 17:00 Winterfair Haren

We daarom de bestuursvergadering van 9
september bij hem in Amersfoort houden zodat we
haar kunnen bewonderen
Veel mensen vragen wanneer pianist Roelof weer
eens een nieuwe cd gaat opnemen waarvan de
opbrengst naar EBOO gaat. Zijn vorige twee cd’s
vielen zo in de smaak! Dus Roelof, waar blijft cd
nummer 3?
Fenneke de verkopers van producten vaak gewoon
lekker bij haar thuis laat komen? Scheelt haar een
hoop gereis en gesjouw! Zie links de foto.
We af en toen zomaar giften krijgen van mensen die
we niet kennen. Geweldig!

EBOO Vriendendag

Zeepsteen inkopen. Gelukkig komt de verkoper lekker bij Fenneke
thuis. Ze kocht 10 augustus meer dan 1000 stuks!

Oproep
Wilt u met ons meedenken? Graag willen we op een
meer persoonlijke en directe manier
sponsoring aanvragen. Kent u een kerk, een fonds,
een school o.i.d. die we via u mogen benaderen?
Bijvoorbeeld voor een collecte. Laat het ons weten!
Stuur een mailtje naar info@ebooinkenia.nl.

EBOO Giftshops
In de EBOO Giftshop kunt u terecht voor prachtige
Keniaanse producten. Zeker een aanrader als u op
zoek bent naar een leuk cadeau. Beide giftshops
gaan op aanvraag open.
Giftshop Assen
de Wouden 161
9405 HG Assen
Contactgegevens:
Peter en Ginie Timmerman
Tel.nr. 0592-355888
Giftshop Groningen
Marjoleinstraat 33
9731 DC Groningen

Het is alweer een poosje geleden maar we kijken
weer terug op een prachtige EBOO vriendendag
afgelopen 18 juni. Helaas werkte het weer in het
begin niet helemaal mee maar later klaarde het op
en konden we volop genieten in de prachtige tuin
van Anjo en Gea.
Aan eten geen gebrek! Er was lekker vlees voor op
de barbecue, nasi uit de wok of je kon zelf een pizza
bereiden in de steenoven. Dit alles onder genot van
piano, gitaar en zang van Roelof en Jeroen. Wat
een sfeer! Daarnaast kon iedereen meedoen aan de
EBOO quiz. Met acht goede antwoorden van de tien
vragen zijn Erik en Brenda Boersema de winnaars
van €10 shoptegoed om te besteden in één van de
EBOO winkeltjes. Gefeliciteerd! We sturen jullie een
mailtje.
Hierbij nog even de vragen en juiste antwoorden op
een rij:
1. Hoe heet de sloppenwijk waar de (meeste)
kinderen uit het project wonen?
antwoord: Kibera
2. Hoeveel kinderen uit het project hebben een vaste
sponsor
antwoord: 115 (inmiddels al weer meer)
3. Wat betekent EBOO
antwoord: moeder
4. Hoeveel eboo winkeltjes zijn er?
antwoord: 2 winkeltjes
5. Wat is het meest verkochte product uit de winkeltjes en tijdens markten?
antwoord: sleutelhangers
6. Wat is de hoogste opbrengst ooit gehaald?
antwoord: €900
7. Hoe heet de president van Kenia
antwoord: Uhuru Kenyatta
8. Stel Fenneke koopt regenlaarsjes voor de
kinderen. De laarsjes kosten 914 Keniaanse shilling
per paar. Ze koopt 60 paar. Voor elk 10de paar dat
ze koopt krijgt ze €5 korting. Hoeveel euro heeft
Fenneke nodig? De huidige koers is
20 shilling = €0,18.
antwoord: €463,56
9. Welke kleuren zitten er in de vlag van Kenia
antwoord: zwart/rood/groen/wit
10. In welk jaar werd EBOO officieel een stichting in
Nederland?
antwoord: november 2012

Contactgegevens:
Jansje Kruisinga
Tel.nr. 050-5420035

Bedankt voor uw steun!
www.ebooinkenia.nl

050-8507497

info@ebooinkenia.nl

