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Lieve mensen,
In deze nieuwsbrief uiteraard aandacht voor de reis van Wendy en Patricia naar Ghana, nieuws over
onze website én de datum van de benefietavond is bekend!
Reis naar Ghana
Afgelopen februari reisden Wendy en Patricia af naar Ghana, waar de warmte hen weer van harte
welkom heette 
Belangrijkste doel van deze reis was ons huidige project: Fathullah Islamic School. Deze keer
bouwden we 6 klaslokalen op een zandvlakte, helemaal vanaf de fundering. Zodra we de volledige
inrichting (meubilair en boeken) geregeld hebben, ronden we ons grootste project in ons 10-jarig
bestaan af!

Onderhoud afgeronde projecten
Zoals we in de nieuwsbrief van oktober 2015 al hebben aangekondigd, zullen we ons de komende
periode voornamelijk richten op het onderhoud van afgeronde projecten.
Tijdens het bezoeken van een aantal van deze projecten hebben wij geconstateerd dat communities
ook zelf willen blijven ontwikkelen. Zo heeft bijvoorbeeld de community van de Nasira English & Arabic
Primary School (project 2012) op eigen initiatief andere fondsen geworven en een waterkraan
gebouwd. Binnenkort zullen ze ook starten met het bouwen van een toiletgebouw.

Benefietavond 2016
Zoals aangekondigd organiseren wij dit jaar weer een benefietavond. Deze derde keer heeft een
feestelijk randje, in verband met ons 10-jarig bestaan!
We zijn al gestart met voorbereidingen, wat concreet inhoudt dat locatie en datum vast liggen:

Zaterdagavond 12 november 2016
in de wintertuin van Heerenhuys 23 te Geldrop (voormalig ‘t Groen Koffiehuis).
We zijn op zoek naar produkten en/of diensten die we kunnen gebruiken voor de veiling of het rad.
Een greep uit eerdere veilingitems zijn bijvoorbeeld: voordeur schilderen, dakgoot reinigen,
entreekaartjes, PSV shirt met handtekeningen, designer tassen etcetera.
Kan jij ons helpen? Denk misschien ook eens aan iemand uit jouw omgeving, of iets via je werk?
Alvast bedankt voor de hulp!

Vernieuwde website
Samen met een collega van Patricia zijn
wij druk bezig met de ontwikkeling van
een vernieuwde website.
Wij hopen jullie op korte termijn te kunnen
laten weten wanneer hij online gaat!

