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Friends for

Africa

Beste Friends for Africa,

Martin ons. Met de kinderen gaat het ook goed. Ze halen

Alweer een heel stuk op weg in 2008, wil ik jullie toch

prima resultaten op school. Kelaine (de moeder) heeft

nog heel hartelijk danken voor jullie royale steun rond

ervoor gezorgd dat enkele ‘probleemkinderen’ een plek in

de feestdagen en de jaarwisseling. 2007 was voor ons

een kostschool hebben gekregen voor door de week, en

een succesvol jaar. In deze nieuwsbrief kunt u dat ook

in de weekenden komen ze dan thuis. Dit heeft de

terug zien in ons financieel verslag. Verder kunt u

discipline bij iedereen verbeterd. Zover dus veel positief

natuurlijk alles lezen over onze projecten en de plannen

nieuws, wat het gezin ook zeker kon gebruiken!

voor 2008… Wij hopen, met uw steun, dit jaar nog
meer te bereiken dan vorig jaar!
Janai Childrens Home
Net zoals voorgaande jaren heeft Friends for Africa
ook dit jaar weer meegeholpen om de kinderen van
Janai een gezellige kerst te bezorgen. Met hulp van
onze contactpersoon Marloes, werden op kerstavond
alle benodigdheden voor een heerlijk kerstdiner bij
Janai bezorgd. Daarnaast hadden we dit jaar een
speciaal cadeau voor de familie…
Zoals u in de voorgaande nieuwsbrieven kon lezen is
Martin, de vader van het gezin, ernstig ziek. Zijn laatste
droom is dat hij een keertje met het hele gezin op
vakantie zou kunnen. Deze droom gaat op dit moment

Kerstmarkt Kinrooi
In de vorige nieuwsbrief kon U lezen dat Friends for
Africa mocht deelnemen aan de kerstmarkt en een
kerstproject op de basisschool in Kinrooi (B). Het was
een succes! Allereerst hebben de leerlingen van de 4e, 5e
en 6e klassen sleutelhangers gemaakt en verkocht. De
opbrengst hiervan was € 158,-. De kerstshow met
aansluitend de kerstmarkt was reuze gezellig. Friends for
Africa stond met een mooie stand op deze markt en een
aantal leerlingen uit de 4e, 5e en 6e klassen hebben zelf
met veel enthousiasme onze Afrikaanse spulletjes
verkocht. In enkele uren tijd was de opbrengst hiervan €
200,50! Daarnaast mochten wij van de school nog een
extra donatie ontvangen van € 250,-.
Graag willen wij de directie, de leerkrachten en leerlingen
die zich via deze kerstactie voor onze Stichting hebben
ingezet, heel hartelijk bedanken!

in vervulling!! Want de kerstman bezorgde hun een

vertrokken en 2 april komen ze weer thuis. Het zullen

Kiwanis Roermond
Op uitnodiging van de Kiwanis Roermond heeft een
gedeelte van ons bestuur op 5 maart hun vergadering
bezocht. Daar werden wij verrast met een cheque ter
waarde van maar liefst €1.500,- !!
Kiwanis is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers,

ongetwijfeld onvergetelijke dagen worden voor hun

die zich inzetten voor de medemens, en in het bijzonder

allen!

voor kinderen. De voorzitter benadrukte nog eens dat de

Martin heeft nu officieel de status van gepensioneerde

doelstellingen die Friends for Africa nastreeft perfect

gekregen, wat de financiële situatie weer iets ten goede

aansluiten bij het doel van de Kiwanis.

komt. Ook liet hij ons weten dat zijn gezondheid op dit

Wij willen via deze weg de Kiwanis Roermond nogmaals

moment niet achteruit gaat, en dat praten zelfs weer

hartelijk danken voor dit mooie, royale en onverwachte

iets beter gaat. “God does still do miracles”, schrijft

gebaar!

cheque, voor een geheel verzorgde vakantie aan het
strand met het hele gezin. De blijdschap met dit cadeau
was enorm en ook ontvingen wij van Martin en Kelaine
al een warme dankbetuiging. Het gezin is op 22 maart
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Activiteitencommissie / Benefietavond
In de vorige nieuwsbrief kon u al lezen dat Friends for

Tot slot

Africa tegenwoordig een activiteitencommissie heeft en

aandacht. Voor meer informatie over ons of onze

deze commissie wordt sinds kort versterkt door Lonneke

projecten kunt u natuurlijk altijd terecht op onze

in der Hees en Anke van der Heul, en bij enkele

website.

activiteiten door Koos Luyten.

Uw hulp maakt ons werk mogelijk!! Wij rekenen op

De eerste activiteit die georganiseerd gaat worden is een

uw steun…

Tot zover alvast onze hartelijke dank voor uw tijd en

tweede benefietavond: het Afrikaans Kampioenschap
Zaate Hermeniekes. De avond zal plaatsvinden op 14
juni,, dus houdt deze datum allemaal vrij. Het belooft net
als de vorige keer een heel gezellige avond te worden. In
de volgende nieuwsbrief meer informatie hierover.
Alvast hartelijk dank aan de vrijwilligers!
Financieel Jaarverslag 2007
Opbrengsten uit donaties, subsidies,
markten en sponsoring

€ 11.837,51

Uitgaven:
Project inrichting speel-opslagruimte Janai € 1.000,00Project aanbouw Masonwabe

€ 7.645,23-

Overige schenkingen Zuid Afrika

€

100,00-

voor de markten)

€

535,86-

Resultaat 2007

€ 2.556,42

Algemene kosten (voornamelijk inkopen

Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2007
€ 6.273,15.
Het aantal donateurs is gestegen naar 50 en daarnaast zijn
er 42 geïnteresseerden voor de nieuwsbrief.
De uitgebreide officiële jaarstukken 2007 kunt u
schriftelijk aanvragen via e-mail: info@friendsforafrica.nl
of op het volgende adres: Heideweg 13, 6097 BT te Heel.
Website
Onze website (www.friendsforafrica.nl) heeft sinds kort
ook een engelse versie. Dit is erg gemakkelijk voor
buitenlandse contacten. Het maken van de extra link en
alles wat daarbij komt kijken is geheel belangeloos gedaan
door GB/Design. Onze hartelijke dank hiervoor!
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