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Beste Friends for Africa,

Graag wil ik jullie allen

Kerstkoekjes bakken
In Zuid-Afrika loopt het schooljaar gelijk met het kalenderjaar, en zijn de kinderen inmiddels aan de zomervakantie begonnen. De schoolkinderen van iKhaya bakten voor de start van de vakantie kerstkoekjes als cadeau voor hun leraren om hun dank uit te spreken voor
hun liefde en zorg tijdens dit gekke schooljaar en om
hen een zalig Kerstfeest te wensen. Leuk voor de leraren, maar ook veel pret voor de kinderen!

een magische kerst

wensen, met veel warmte, lichtpuntjes en gezelligheid.
Een kerst anders als andere kersten, maar hopelijk
eentje waarin het u toch lukt om positieve waardevolle
herinneringen te maken samen met uw naasten.
Samen met u als donateur zorgden we er in ieder geval
voor dat het een mooie kerst wordt bij onze projecten.
Daar vertellen we u in deze (korte) nieuwsbrief graag
wat meer over.
Voor nu rest het me u een knallend begin van het
nieuwe jaar te wensen, waarin zowel voor u als voor
‘onze kids’ in Zuid-Afrika

alleen maar goeds

te wachten staat.
Kim van der Heul
- Voorzitter-
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Ieder kind een kerstkaart
Na het succes van vorig jaar riepen we ook dit jaar
donateurs op om een kerstkaart te schrijven voor een
kindje bij opvanghuis Destiny House. Er kwamen volop
enthousiaste reacties, iets wat wij hartverwarmend
vinden!!

Tot slot
Onze hartelijke dank voor uw tijd en aandacht. Uw hulp
maakt ons werk mogelijk!! Wij rekenen op uw steun…
Voor meer informatie over ons of onze projecten kunt u
natuurlijk ook altijd terecht op onze website:
www.friendsforafrica.nl

Zo gingen er in november niet 1 maar 2 dozen vol met
prachtig verzorgde envelopjes, kaartjes en cadeautjes
op weg naar Zuid-Afrika, om uitgepakt te worden met
kerst.

Graag danken we ook onze sponsoren, zoals op de
volgende pagina vermeld. Wilt uw bedrijf ook sponsor
worden? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Een kerstcadeau om te delen
Ook voor opvanghuis iKhaya Likaba hebben we een
kerstcadeau geregeld. De kinderen krijgen daar een
klimmuur en voetbalgoaltjes cadeau, om het sportief
buitenspelen te stimuleren. En buitenspelen kan daar
met de kerst prima, het is er circa 30 graden met de
kerstdagen!
Daarom staat er bij iKhaya voor zowel de kinderen als
het personeel een traditionele Braai op het kerstmenu,
oftewel, lekker buiten barbecueën.
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Onze sponsoren
Frumarco: www.frumarco.nl

Privacy verklaring
Stichting Friends for Africa legt gegevens vast zoals naam,
adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap,
de verwerking van een eenmalige gift of de verzending van de
nieuwsbrief. FfA verstrekt uw gegevens niet aan derden. Uw
(email)adres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen
die het werk van onze stichting betreffen en als u zich daarvoor heeft opgegeven. Wilt u inzage in de gegevens die wij
van u bewaren, of wilt u dat gegevens over u worden gewijzigd of verwijderd, neem dan a.u.b. contact met ons op via
info@friendsforafrica.nl.
Friends for Africa zorgt voor een goede en passende digitale
beveiliging, zowel technisch als fysiek, van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens. Uw gegevens worden alleen
gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur of als abonnee op de nieuwsbrief. Stuur daarvoor een email naar:
info@friendsforafrica.nl.
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