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EBOO helpt 170 kinderen

132 kinderen met vaste sponsor

Mama Kibera
Regelmatig koopt Fenneke een hele lading schoenen
bij de Batashop. Afgelopen week ging Fenneke weer
schoenen halen voor de kinderen uit het programma en
als naam hadden de medewerkers ‘Mama Kibera’ erop
gezet. Buitenlandse vrouwen worden wel vaak mama
Mzungu (= buitenlander) genoemd, maar Fenneke is nu
dus: moeder van Kibera :-).

Update Noor
Noor had voor zijn studie de oude laptop van Fenneke
gekregen. Afgelopen maand is hij overvallen en hebben
de overvallers zijn laptop en het geld voor transport, dat
hij van Fenneke had gekregen, afgepakt. Gelukkig had
Fenneke nog een oude desktop staan die hij nu kan
gebruiken.

Droogte
Door de grote droogte van de afgelopen tijd wordt het
voedsel schaars. Dit is te merken aan de prijzen die
omhoog gaan. Scholen hebben niet genoeg geld om
maismeel, rijst en bonen te kopen en vragen de
leerlingen dus om weer meer geld mee te nemen zodat
er eten gekocht kan worden.

Songfestival Aarlanderveen

" Happiness is
not having a lot,
happiness is
giving a lot "

Op 17 juni is er een songfestival geweest in Aarlanderveen. Een gedeelte van de opbrengst gaat naar EBOO.
Wat het heeft opgebracht is nog een verrassing maar
van zulke initiatieven worden we blij!

Hope Academy
Fenneke ontving onderstaand berichtje nadat zij €90,voor eten had overgemaakt aan de Hope Academy.

SponsorKliks.com
De zomer is in zicht. Heeft u al een vakantie geboekt?
Zo niet, denk dan bij het boeken aan SponsorKliks! Via
Sponsorkliks genereert u gratis geld voor EBOO. Boekt
u bij:
µ
µ
µ
µ
µ
µ

Bedankt voor uw steun!
NL 61 RABO 0129365335

Vliegtickets.nl = €16,50 voor EBOO
Booking.com = 5,5% van het aankoopbedrag voor EBOO
Hotels.nl = 5% van het aankoopbedrag voor EBOO
Expedia.nl = 11% voor EBOO
ANWB = €15,- bij verzekering voor EBOO
Disneyland = 3,5% van het aankoopbedrag voor EBOO

Hoe werkt het?
U gaat naar www.sponsorkliks.com en typt onder ‘Wie
wilt u sponsoren?’ Stichting EBOO in Kenia.
Vervolgens kiest u voor de desbetreffende webshop. U
wordt doorgeleid naar de webshop en kunt uw bestelling
doen zoals normaal. Het geld wordt automatisch gestort
op de rekening van EBOO. Een makkelijkere manier van
geld genereren bestaat er niet!
Inmiddels hebben we via SponsorKliks de eerste €50,ontvangen!
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