EBOO-Nieuws februari 2014

EBOO in de krant
Oproep
Voor de High tea zijn wij op zoek naar oud servies
waar we leuke etageres van kunnen maken. Heeft
u nog oud servies in de kast of op zolder staan
waar u niets meer mee doet? Wij komen het graag
ophalen. Stuur een e-mail aan
janinekruisinga@msn.com

Kind aan het woord
“Je begrijpt dat ik ontroerd was na het lezen van
onderstaande brief, en die wil ik graag met
iedereen delen! Noor is een jongen van 16 jaar
en zit sinds vorig jaar januari op de middelbare
school. Hij is werkelijk erg gemotiveerd en is
steeds nummer 1 van zijn klas!”, aldus Fenneke
Dijkema.

To Fenneke,
I want to take this precious opportunity
to ﬁrst thank our God Almighty for allowing us to live to see the end of this year,
without his will and mercy we would not
be here up-to-date.
Mine is to thank you for your continual
support you have given me for the last two
years and for that I consider you as my
second mother.
You have proven and conﬁrmed to me that
you have truly a noble heart. In my prayers
every single day I never forget to pray for
you to our God Almighty to give you the
gift of life so that you can continue helping not only me but also other people.
There is nothing on earth that can be equivalent to your support that you have given
me and for that the only gift that I can
give you is to work hard in my academics.
You have played a signiﬁcant role in the
journey of schooling thus you are an important person in my life, truly indeed you
are one in a million. I hope you will continue helping my family, may God bless
you.
Wishing you Merry X-mas and a Happy New
year. Thanks!!!!
From ALI NOOR ABUBAKAR

Op zoek naar een leuke feestlocatie?

EBOO heeft de krant gehaald! Zie bovenstaand
krantenartikel.
Organiseert u ook een leuke actie voor EBOO? Dan
vermelden we dit graag in de nieuwsbrief. Stuur
dan een berichtje aan
stichtingebooinkenia@hotmail.nl.

Agenda
22 maart 2014 > High tea met opbrengst voor
EBOO en verkoop van Keniaanse producten
15 april 2014 > Verkoop Keniaanse producten
Wezuperbrug, vakantiepark ‘t Kuierpadtien
10 mei 2014 > Verkoop Keniaanse producten,
Gorechthuis, Hortuslaan 1 te haren
17 mei 2014 > Verkoop Keniaanse producten,
De Schakel wijkcentrum Oosterhogebrug
20 juni 2014 > EBOO vriendendag, U.T. Delﬁaweg 3
in Hoogkerk

Succes mannendag Assen
In de vorige nieuwsbrief schreven we over de
mannendag in Assen. We waren toen druk bezig
om alles rond te krijgen zodat alle mannen die dag
een machtigingskaart in konden vullen voor EBOO.
Dit bleek een groot succes. De mannen hebben
maarliefst €5337 gedoneerd!

Rekeningnummers EBOO
In de vorige nieuwsbrief schreven we dat iedereen
vanaf begin 2014 gebruik kan gaan maken van het
nieuwe zakelijke rekeningnummer van de
stichting. Hier willen we graag op terug komen.
I.v.m. de kosten van een zakelijke rekening kunnen
de bestaande donateurs op de oude rekening geld
blijven overmaken. We willen graag nieuwe
donateurs werven door middel van machtigingskaarten. Alleen met de zakelijke rekening kunnen
er automatische machtigen uitgevoerd
worden. Daarom zal deze rekening gebruikt
worden voor het werven van nieuwe donateurs.
Maakt u geld over naar het rekeningnummer
NL 98 ABNA 04.02.555.295 dan verandert er niets
voor u.

Feiten en cijfers
EBOO sponsort nu 160 kinderen. Van dit aantal
waren er vorig jaar 15 kinderen die naar de
middelbare school gaan. Inmiddels is dit aantal
gestegen naar 40 kinderen. Hierdoor gaan de
maandelijkse kosten ook omhoog.
Tijdens een bestuurvergadering begin februari is
besloten dat we ons als bestuur dit jaar gaan
focussen op het werven van nieuwe vaste
donateurs. Het doel is in 2014 25 nieuwe vaste
sponsoren te zoeken voor EBOO. Helpt u mee?

EBOO Giftshop in Groningen!

Wilt u op een prachtige en sfeervolle buitenlocatie
uw feest vieren? In de gezellige tuin van Anjo en
Gea kun je pizza’s maken, wokken en grillen.
Voor 15 euro per persoon (incl. eten en drinken)
wordt jouw feest volledig verzorgd.
Minimum aantal personen: 20
Vijftig procent gaat naar stichting EBOO.
Meer weten? Bel 050-8507497 of mail
anjovanoorspronk@home.nl

Uitnodiging EBOO vriendendag
Op vrijdag 20 juni bent u van harte welkom op de
EBOO-vriendendag. Stichting EBOO wil u graag
persoonlijk bedanken voor uw inzet en/of bijdrage
van het afgelopen jaar.
Fenneke en Wim zijn van plan te komen, zij
kunnen ons meer vertellen over de laatste
ontwikkelingen op de scholen.
U bent welkom vanaf 17.30 uur aan de
U.T. Delﬁaweg 3 in Groningen. Neem gerust
belangstellenden mee.
We hopen op mooi weer zodat we buiten kunnen
eten. Opgave graag voor 16 juni naar
anjovanoorspronk@home.nl of bel naar
050-8507497. Graag tot dan!

Reisverslag Kenia
In de kerstvakantie is Gea (de zus van Fenneke)
met het hele gezin naar Kenia geweest. Hieronder
een kort reisverslag.
20 december 2013: De reis naar Kenia was dan
eindelijk een feit! We vertrokken met het hele
gezin, elf man sterk, voor twee weken naar het
mooie Kenia. Hier zijn we met open armen
ontvangen door Fenneke en Wim, maar ook door
de kinderen en ouders die betrokken zijn bij het
EBOO project. ‘Thank you, thank you, thank you!’
hebben we meer dan eens gehoord tijdens de
ceremonies vol muziek en Afrikaanse zang
die de scholen voor ons hadden georganiseerd.
Van de kinderen hebben we hun toekomstdromen
mogen horen.
Een toekomst waar wij aan bij mogen dragen en
door deze reis zeker willen blijven doen.
We hebben het nieuwe jaar als familie in mogen
luiden: een nieuw jaar voor de stichting EBOO in
Kenia.
Asante Sana Kenia voor je mooie land, de
prachtige mensen en indrukwekkende verhalen!
We missen je nu al.

www.ebooinkenia.nl

050-8507497

We hadden al een poosje een EBOO Giftshop in
Assen maar nu heeft Jansje Kruisinga ook een
kamer beschikbaar gesteld als ‘winkeltje’.
Bent u op zoek naar een leuk cadeautje? Kom dan
eens een kijkje nemen aan Marjoleinstraat 33 in
Groningen. De winkel gaat op aanvraag open door
te bellen naar 050-5420035. De winkel verkoopt
naast Keniaanse producten ook lekkere wijn,
pepermunten en er is een kunstuitleen. U kunt
schilderijen huren voor een bedrag dat u zelf
bepaalt.

50/50 project
We zijn begonnen met een ﬁfty-ﬁfty project.
Dit houdt in dat mensen die geld verdienen met
een talent minimaal 50% van de opbrengst
doneren aan EBOO.
Er zijn al een aantal deelnemers:
- Roelof Kruisinga is pianist en heeft twee CD’s
opgenomen; een CD met zijn interpretatie van de
mooiste opwekkingsnummers en een CD met
gouden hits. De CD zijn te koop in de EBOO
Giftshops. De helft van de opbrengst gaat naar
EBOO.
- Frans van Oorspronk, fotograaf, heeft kaarten en
een fotokalender gemaakt met mooie foto’s die hij
in Kenia heeft gemaakt. De kaarten en kalenders
zijn te koop in de giftshops. De opbrengst gaat
voor 100% naar EBOO. Zie ook
www.fotovanoorspronk.nl
- Studio Janien is het bedrijfje van Janine
Kruisinga. Zij beschildert de buiken van zwangere
vrouwen. Maandelijks gaat 50% van de opbrengst
van 1 bellypaint naar EBOO. Zie ook
www.facebook.com/studiojanien
- Jansje Kruisinga maakt leuke schilderijen. De
helft van de opbrengst van de schilderijen die zij
verkoopt gaat naar EBOO.
Wilt u ook mee doen aan het 50/50 project? Wij
horen het graag door een e-mail te sturen aan
stichtingebooinkenia@hotmail.nl.

stichtingebooinkenia@hotmail.nl

