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Bouw mee aan een
toekomst voor
kinderen in Oeganda

Beste donateur van Helpt u Hopen,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van 2015.
Het gaat goed met de kinderen van het project! Ze doen goed hun best op
school en de kinderen van groep 6 en 7 genieten van het kookprogramma.
De kinderen uit de andere groepen zijn nu ook druk met handenarbeid; het
leren vlechten van matten en tassen en er wordt begonnen met leren breien.
Begin vorig jaar is er besloten om een van de eerste projectkinderen financieel
te ondersteunen bij een vervolgstudie. Het gaat om Godfrey JJingo. Hij wil erg
graag
eester orde op ee asiss hool, aar
moet daar een diploma voor halen. Dat kost erg
veel geld. Er is gekeken waar de meest geschikte
opleiding voor Godfrey is en inmiddels zit hij in het
tweede jaar op de Kampala University waar hij de
opleiding volgt aan de Primary Teachers College.

Voordat hij kon gaan beginnen aan deze studie is er eerst
een begroting van de te verwachten kosten gemaakt. Hij
schrijft verslagen over de voortgang en stuurt alle officiële
documenten en rapporten over deze voortgang naar de
contactpersoon in Nederland. Ook is er telefonisch contact
met hem over de voortgang. Nieuw in het onderwijsprogramma is, dat hij een
aantal weken stage moet lopen op een school. Na zijn stage begint hij aan de
afstudeerperiode.

Vorig jaar Kerst en dit jaar met Pasen is er voor 85
kinderen 1 kg vlees, 1 kg suiker, 1 kg rijst en 1 staaf
zeep gekocht en uitgedeeld. Dit was weer een
ge eldige happe i g! E ooral….de da k aarheid is
ZO groot!!!
Dit zouden we ook graag weer willen realiseren met
Kerst dit jaar.
Op ju i is er ee spo sorloop georga iseerd…..rondje rondom de kerk en dit
heeft een ge eldig edrag opgele erd a € .
, .

De Spoorzoekers (kinderen vanuit onze kerk)
hebben hun steentje bijgedragen voor ons project
door het wekelijks sparen, hebben zij het mooie
edrag a € 227,95 bijeen gespaard.

Wij zijn ontzettend dankbaar en blij dat we, mede door uw financiële bijdrage,
de kinderen van ons project een toekomst kunnen geven.

Wanneer u ons een jaarlijks bedrag hebt toegezegd per automatische incasso,
kunt u in de maand oktober de afschrijving verwachten.
Wanneer u zelf een bedrag wilt over maken dan kunt u dat doen op:
NL36RABO0343153882 t.n.v. Helpt U hopen.

Uw steun blijft onmisbaar!

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

Vorig jaar kerst

Pasen

Knuffelaankoop Zep en Syl
Dhr. E. Rensenbrink
Tel. 0294-254337
Per stuk €

Pasen

,95 – stuks € 25,00

