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Beste Friends for Africa,
Velen van u zullen lekker aan het genieten zijn van
een welverdiende vakantie, en misschien zelfs wel
op vakantie zijn. Ook ik sta op het punt op reis te
gaan, samen met mijn vriend Peter Giessen, die
tevens voorzitter van de activiteitencommissie is.
Aanstaande zaterdag zullen wij voor 3 maanden
naar Zuidelijk Afrika vertrekken. In deze periode
zullen wij ook de projecten van Friends for Africa
bezoeken en enkele weken vrijwilligerswerk doen.
Op kimvanderheul.waarbenjij.nu zullen we regelmatig verslag doen van onze belevenissen. Mocht u het
leuk vinden om ‘met ons mee te reizen’ dan kunt u
hier onze verslagen lezen en u evt. aanmelden voor
de mailing-lijst.
Deze nieuwsbrief komt dus op de valreep voor ons
vertrek, maar we wilden u nog even van alles op de
hoogte brengen alvorens in het vliegtuig te stappen.
De volgende nieuwsbrief zal uitkomen in het najaar,
als ik weer terug in Nederland ben.
Lieve groet,
Kim van der Heul
-voorzitter Friends for Africa-

Benefietavond 2011
28 Mei j.l. heeft de vijfde benefietavond van Friends
for Africa plaatsgevonden. Deze avond was een
groot succes! Het was gezellig druk en we hebben
veel positieve reacties gehad over onze nieuwe
locatie: een feesttent naast Café de Tram in Heel.
Ook werden de verschillende artiesten enthousiast
ontvangen. Samen zorgden ze voor een afwisselend
programma van hoogstaande kwaliteit. Evenals

voorgaande jaren werden er een groot aantal prijzen
weggegeven tijdens de tombola, en werd er royaal
geboden op de verschillende veilingpakketten. Het
hoogste bod (maar liefst €255,-) werd uitgebracht op
een huiskamerconcert van de akoestische coverband KREB, die zojuist hun debuut hadden gemaakt. In totaal leverde de benefietavond maar liefst
€4.855,56 op. Dat is een stijging van ruim €400 ten
opzicht van vorig jaar. Een resultaat waar we heel
tevreden mee mogen zijn dus. Grote dank gaat dan
ook uit naar de activiteitencommissie, artiesten en
vrijwilligers. Ook willen wij zeker de sponsoren niet
vergeten, want zonder hun zou de organisatie van
zo`n succesvolle avond absoluut niet mogelijk zijn.
Daarom willen wij alle sponsoren in deze nieuwsbrief nog eenmaal vernoemen:
Hoofdsponsoren:
- Bemar Ventilatietechniek
- Café De Tram
- DHL
- Eetcafé Faubourg St. Jaqcues
- Lunchroom Goede Tijden
- Ligro Trading
- Café Oppe Linj
- Italiaans Restaurant Porto Maurizio
- Café ’t Stuupke
- Subsidieadviesbureau Trias
Overige sponsoren:
- Bloem Group
- Bouwmaat
- ’t Dörpelke Snoep & Cadeauartikelen
- Dunlop Good Year Tires
- Natuurgeneeskundige praktijk De Eenhoorn
- Fitnesscentre Health City Basic
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Frumarco Vruchtenarbeiders
Van Aarsen Machinefabriek
WSM Engineering
Bakkerij Abels
All in Echt
Autoshop Manders
Tankstation ’t Beegderveld
Bloembinderij Fenice
Brasserie ’t Brook
Coolen Groep
Clerkx Bloembinders
DA Drogisterij Henckens
Ellen Textiel
Groente- en fruithandel Jan Delissen
Hair Design
Heel Natuurlijk Massagepraktijk
Hotel Restaurant De Heere van Heel
Kapsalon Kapzonez
Marcel Bijlmakers Metselwerken
Paul Beek Optiek
Profile Tyrecenter Peter Stultïens
Bakkerij Puts
Scheepers Huishoud & Cadeauartikelen
Kapsalon Sis Zor
Van Dooren Engineers
Installatiebedrijf Verkoulen

Ecolabel
Ecolabel heeft afgelopen maart een natuur en milieu
bewustmaking-week georganiseerd voor kinderen
van de nabijgelegen Phumlani Primary school. Deze
week is bekostigd door Friends for Africa. Dit was
mede mogelijk dankzij het bedrag welke de Nijmeegse Studentenvereniging Sturad afgelopen jaar
aan Friends for Africa gesponsord had. De studen-

tenvereniging wilde met hun donatie een bijdrage
leveren aan een educatieve activiteit voor de kinderen in Zuid-Afrika.

Tijdens de educatieve week is kinderen geleerd hoe
verantwoord om te gaan met de natuur. Als onderdeel was er een opdracht voor elke klas afval in te
zamelen en dit verantwoord her te gebruiken. De
winnaar van deze opdracht (groep 5) heeft een gamedrive (een jeeptocht in een safaripark) gewonnen.
Tijdens de gamedrive is wederom de nadruk gelegd
op de natuur en haar kwetsbaarheid. De winnaars
die met de gamedrive mee hebben erna een presentatie gehouden voor de andere klassen.
Voor de kinderen was het heel bijzonder dat ze in
het safaripark de wilde dieren in levende lijve konden zien. De meeste kinderen hadden de dieren wel
eens op een plaatje gezien, of geschilderd op de
muur van de school, maar nog nooit in het echt. En
ze waren zeker nog nooit in het safaripark geweest ondanks het feit ze er eigenlijk naast wonen- omdat
ze dit niet konden betalen.
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Bijzondere donatie
Eén van onze donateurs, Dhr. Piet Swarts (tevens
vader van onze nieuwe penningmeester Annelies
Swarts) heeft ons blij verrast door zijn pensioenfeest
geheel op te dragen aan Friends for Africa. Alle gasten werden verzocht in plaats van cadeaus mee te
nemen een bijdrage aan onze stichting te doen. Dit
leverde ons het prachtige bedrag op van €798!
Onze hartelijke dank!

De game drive was dus een groot succes. Sommige
kinderen vonden het wel heel spannend, maar ze
hebben er enorm van genoten!

Vierdaagse Nijmegen
Op het moment van het maken van deze nieuwsbrief is de vierdaagse nog in volle gang. Net als
vorige jaren hebben we ook dit jaar iemand bereid
gevonden om deze vierdaagse voor Friends for AFrica te lopen en daarvoor zoveel mogelijk sponsorgeld binnen te halen: May Verkoulen uit Heel. Na
hard trainen en actief sponsoren werven ging zij
dinsdag enthousiast van start. Zij werd gehinderd
door een blessure aan een teennagel, maar liet zich
hier niet door uit het veld slaan. Tot nu toe verloopt
de vierdaagse voor haar prima. We gaan er dan ook
vanuit dat May hem volledig uit zal lopen. Uiteraard
zullen wij in de volgende nieuwsbrief berichten hoe
het is afgelopen en welk bedrag May voor ons heeft
binnengesleept. Via deze weg willen wij May alvast
ontzettend bedanken voor haar tijd en inzet.

Tot slot
Onze hartelijke dank voor uw tijd en aandacht.
Voor meer informatie over ons of onze projecten
kunt u natuurlijk altijd terecht op onze website.
Uw hulp maakt ons werk mogelijk!! Wij rekenen op
uw steun…
PS: Friends for Africa wordt door de belastingdienst
erkend als zgn. Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Dit betekent dat u als donateur uw gift aan
ons van de inkomsten- of vennootschapsbelasting
kunt aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

