----- Original Message ----From: Fam. Bekouw
To: Stichting Voeten in de Aarde ; Stroeve & Lemberger ; Margriet Otto ; Stichting Lions Helpen
Kinderen ; D. Booij en/of H.Kempees ; Jan Veldkamp ; 40 Dagen Stichting ; Volker & Sandy Gruhl ;
Jackie Bekouw
Sent: Wednesday, March 19, 2014 9:59 PM
Subject: Fw: NEW COURSES
Geachte sponsors,
Dezer dagen ontving ik bijgaande mail van de Ukunda Youth Polytechnic. Inmiddels was ik al op de
hoogte gesteld dat inmiddels twee leerkrachten waren aangetrokken. Maar nu blijkt dus dat de eerste
leerlingen zijn aangekomen en de hair and beauty en de secretarial cursussen een aanvang hebben
genomen. Voorwaar een mooi moment en dat alles dankzij uw hulp.
Wat de financiën betreft het volgende:
het oorspronkelijke budget voor gebouw, installaties, leermiddelen etc. bedroeg Kes 4.053.275
de uiteindelijke investeringen bleven ruim binnen het budget, n.l. Kes 3.684.790 = € 33.359.
Van sponsoren werd ontvangen: Lakeland Foundation € 12.500
van diverse sponsoren, incl 40 dagen actie
" 16.325
het Larense sponsordiner resulteerde in
" 7.496
totaal € 36.321
_______
zodat resteert
€ 2.962
=======
Wij hebben de Polytechnic aangeboden om het overschot te gebruiken voor de promotie van de
beide cursussen. Uiteindelijk heeft men gekozen voor een reductie (30%) op het schoolgeld zoals u uit
bijgaande mail kunt lezen. Dat kost bij het huidige leerlingenaantal ca € 1.200. Dat laat dan nog enige
ruimte om ook nog meer leerlingen een reductie aan te bieden. Alles natuurlijk aannemende dat u,
onze sponsors daarmee accoord gaan.
Rest ons u nogmaals zeer hartelijk dank te zeggen voor uw interesse en hulp bij de totstandkoming
van dit project.
Voor zover u nog vragen en/of opmerkingen hebt m.b.t. dit project, zullen wij dat gaarne vernemen.
Vriendelijke groeten,
Otto en Jackie Bekouw
----- Original Message ----From: ukunda Youth Polytechnic
To: Fam. Bekouw
Sent: Monday, March 17, 2014 9:42 AM
Subject: NEW COURSES

Dear Mr Otto Bekouw
First I take this opportunity to thank our might God for the protection he has given us. Its my
great hope that you are okay with your family. Sir let me first apologize for I did not
communicate to you for the last month.
We have done marketing of the new courses and we have managed to get 13 trainees in
hairdressing and beauty therapy and 4 in secretarial. I therefore amble request you to transfer
the 30% sponsorship as follows:Students in hairdressing = 13x6450.00 per student = Ksh 83,850.00
Students in Secretarial 4x10, 815.00 = Ksh. 43,260.00
Grand total = Ksh. 127,075.00

Sir the following is the list of students and admission numbers per department
The account number is Barclays bank , Diani A/c No 0166304946
Sir on behalf of the board of governors we highly appreciate your support.
Find the attached photos showing student at class work in the two new courses.
I will keep informing you the new enrolment.
Thanks in advance.
Yours faithfully
Thomas P. Kiio
Manager – Ukunda Youth Polytechnic
HAIR DRESSING AND BEAUTY THERAPY
ADMISSION
NAME
14003
FATUMA SULEIMAN MWAKUNYA
14064
HAJRA IBRAHIM
14078
BINTOMARI HAMISI KWELI
14088
SOMU RAMA MWACHILI
14101
ZAFARANI ABDILLAH
14102
FATUMA MWACHANDUGU
14109
ZUBEDA SAID MWAPAKA
14128
MILCAH KAVEKE KIVUVA
14133
FATUMA MWANGI MUHORO
14156
SAIDA SAID
14157
MWANAISHA SAID
14158
BEATRICE PENDO
14159
MESALIMU JUMA

SECRETARIAL
ADMISSION NO
14048
14086
14100
14141

NAME
AMANA A CHOCHOTE
PHELISTER NTHEMBA MUSYOKA
AGNES MUMO KIVUVA
OMAR ABISHIRIMWARAMWENDO
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