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Bouw mee aan een
toekomst voor
kinderen in
Oeganda

Beste donateur van Helpt U Hopen,
Graag bieden wij u de nieuwsbrief 2013 aan van ons project Helpt U Hopen.
Met de kinderen en de school gaat het goed. Nambi
staat nog steeds met een warm hart voor deze
kinderen klaar. Wij zijn dan ook heel erg blij dat we
haar, mede door uw financiële bijdrage, kunnen
ondersteunen en er zo voor zorgen dat deze
kinderen naar school kunnen.

Het is lange tijd erg droog geweest in Oeganda. Ruim zes
maanden heeft het niet geregend. Gelukkig kwamen vorige
maand de eerste buien zodat de watertanks weer vol
kunnen stromen en de kinderen op de school van schoon
drinkwater kunnen voorzien.
Ook Oeganda heeft last van de recessie. Zo is het lastig om een goed
afzetgebied voor de biggen te vinden. Gelukkig groeien de varkens goed en
hebben ze weinig last van ziekte. Echter doordat Nambi haar biggen niet voor
een goede prijs kan verkopen en het voer erg duur is, komt er
te weinig geld uit het varkensproject vrij voor de kinderen.
Sinds ons project is gestart in 2001 is het bedrag dat wij
jaarlijks voor de kinderen besteden nooit verhoogd. Inmiddels
kan Nambi de kosten die zij voor de kinderen maakt niet
eer betale a de € ,- die wij haar geven. De diaconie
heeft daaro beslote o het bedrag te erhoge a € ,- aar € ,- per
kind per jaar.

Wij begrijpen dat dit een behoorlijke verhoging is en hebben er ook alle begrip
voor als het u niet lukt om met deze verhoging mee te gaan. De diaconie heeft
nog reserves waaruit we voorlopig het bedrag aan kunnen vullen zodat we de
kinderen kunnen blijven helpen. Wanneer u uw jaarlijkse gift mee wil verhogen
aar € ,- zijn wij daar natuurlijk erg blij mee.
Omdat het varkensbedrijf een mooi leerproject voor onze weeskinderen is, gaat
er minimaal één keer per maand een groepje kinderen meehelpen om de
varkens te verzorgen. De kinderen zelf vinden dit erg leuk. Zo leren ze om dieren
te verzorgen, te voeren en de hokken schoon te houden.
Ook dit jaar hebben we met onze knuffels in de feesttent op Koninginnedag
gestaan. Echter i.v.m. de inhuldiging van onze Koning was het erg rustig in de
feesttent en zijn er daardoor niet zoveel knuffels verkocht.
Wel hebben we op de straaterij, begin september, voor het mooie bedrag van
€ 407,- aan koffie, thee, cupcakes en spullen verkocht. Met veel dank voor het
bakken en sponsoren van de heerlijke cupcakes.
Mocht u nog een cadeautje nodig hebben dan zijn de knuffels
Zep e Syl te koop oor € , per stuk e t ee oor € ,- .
Op vrijdag 22 november wordt er in het verenigingsgebouw aan de Dorpsstraat
43 te Nigtevecht een bingoavond gehouden, waarvan de opbrengst naar ons
project gaat. U bent deze avond om 19:00 uur van harte uitgenodigd.

Wanneer u ons een jaarlijks bedrag hebt toegezegd kunt u in de maand oktober
de afschrijving verwachten.
Wanneer u zelf een bedrag over wilt maken kunt u dat doen op
IBAN rekeningnummer: NL 36 RABO 0343153882 t.n.v. Helpt U hopen.
We hebben uw steun nog steeds hard nodig!

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid,
Diaconie Protestantse gemeente Nigtevecht.
Project, Helpt U hope .
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