Van: "Fam. Bekouw"
Datum: 11 augustus 2013 23:08:54 GMT+02:00
Onderwerp: Fw: PICTURES
Geachte sponsors,
Graag licht ik u in met betrekking tot de huidige stand van zaken betreffende de voortgang
van de bouw van de meisjes opleiding bij de Ukunda Youth Polytechnic.
Inmiddels is ook de dakconstructie voltooid, zoals op bijgaande, helaas erg kleine foto's, is te
zien. Nu komt de afwerking van de binnenzijde aan de beurt. De Polytechnic vroeg
toestemming om een tegelvloer te laten leggen, hetwelk het gebouw een beter aanzien zou
geven. Ik heb daarvoor toestemming gegeven op voorwaarde dat e.e.a. binnen het
bouwbudget zou blijven. Dat lijkt goed te lukken. Nog ongerekend de twee en een half
procent prijsstijgingsvoorziening bedraagt het bouwbudget Kes 2.868.000,--. Ik heb te
beginnen in oktober vorig jaar, tot op heden vijf betalingen gedaan tot een totaal van Kes
2.490.000,--.
Daarmee zitten we dus nog ca € 3.500,-- onder het budget. De koers van de Keniaanse shilling
varieert tussen € 0,01 en € 0,009. In Euro's is nu betaald in totaal met kosten € 22.917,--.
Intussen hebben dochter Jackie en ik onze volgende reis geboekt, n.l. van 9 tot 19 oktober a.s.
Gestreefd wordt om gedurende ons bezoek de officiële opening te doen plaatsvinden. Het is
gebruikelijk dat aan de gevel van het gebouw een houten bord wordt bevestigd met de namen
van alle sponsors. Graag zou ik uw toestemming willen vernemen dat uw naam ook daarop
wordt vermeld. Indien u accoord bent ontvang ik graag de wijze waarop naam en eventueel
logo vermeld dient te worden.
De communicatie met de school en met name met de manager Thomas Kiio verloopt
uitstekend, veel beter dan ik met Kenianen gewend ben.
Mocht u nog opmerkingen of vragen hebben, dan verneem ik dat gaarne.
Ik eindig met vriendelijke groeten,
Otto Bekouw
---- Original Message ----- From: "ukunda Youth Polytechnic" <ukundayp@gmail.com>
To: "Fam Bekouw" <bekouw11@planet.nl>
Sent: Wednesday, July 17, 2013 9:34 AM
Subject: RE: PICTURES

I am trying my best to sent you the pictures but i don't know how you
are telling me you don't receive the pictures. I am sending you again
and when you receive them please increase the fonts number so that you
see them large. I think my computer has a problem with its memory.
Yours
Secretary - Mwanaulu Ali Mwema

