Uw bijdrage aan de 40-Dagenaktie biedt weer veel kinderen een
toekomst
Het motto van de Interkerkelijke 40-Dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes was dit
jaar: ‘Investeren in Leren’. En door uw bijdragen hebben we wederom veel
kinderen en vrouwen de kans gegeven om te leren. En ze hebben ook de kans
gegrepen om te leren. Want alleen als geïnteresseerden konden aantonen dat ze
serieus tijd en energie wilden investeren in hun opleiding, hebben ze de kans
gekregen om te profiteren van uw bijdrage. Tegenover uw investering stond hun
investering. En met mooie resultaten.
Multifunctioneel Trainingscentrum voor vrouwen in Nepal
De bouw van dit centrum is inmiddels in volle gang. Het moet vrouwen en
kinderen een goed onderkomen bieden om zich verder te ontwikkelen in onder
meer lezen en schrijven, maar ook in gezondheidszorg. Met als uiteindelijke doel
dat de moeders hun kennis en kunde weer kunnen overbrengen aan hun
kinderen. De dankbaarheid vanuit Nepal is groot, zoals bleek uit het dankwoord
dat de heer Khanal namens de Child Welfare Organisation Nepal uitsprak tijdens
de oecumenische viering voor de BEL-gemeenten.
Daarnaast kan deze stichting door uw steun, naast het schoolgeld voor een
aantal meisjes, nu ook de vervolgopleiding voor twee van deze meisjes
financieren.
Ook kunnen met uw steun aan de Larense Stichting Caring Unites de drie
Nepalese meisjes, Puja, Susma en Muna, ook dit jaar weer verder met hun
opleiding.
Project Pater van Wegen Friersdale
Door uw steun kunnen ze in Friersdale, het project van Pater van Wegen in ZuidAfrika, onder meer weer gebruikmaken van zuiver water. Het geld wordt deels
geïnvesteerd in het waterzuiveringsproject. Een ander deel gaat naar het salaris
van kleuterjuffen, zodat ook de allerkleinsten goede begeleiding en vorming
krijgen. Zij stuurden ons een persoonlijk bedankje:
“Ons is opreg bly vir die mooie bedrag van 2 000 euro wat julle weer hierdie jaar
aan ons bewillig vir die betaling van die Pre-Primere juffrouens.”
Schoolgeld voor 60 weeskinderen in Noord-Tanzania
Door de steun aan Stichting Child kunnen 60 door Aids verweesde kinderen nu
ook met de andere kinderen meezingen “Tuende shuleni!”, kom op, naar school!
Ze horen er nu weer gewoon bij en gaan hopelijk een mooie toekomst tegemoet.

In Kenia zijn de opleidingen gestart
Via de Larense Lakeland Foundation ontvingen wij een bedankbrief voor onze
steun met uitgebreide financiële verantwoording van de Ukunda Youth
Polytechnic school in Kenia. De klaslokalen zijn inmiddels klaar en de leerlingen
zijn begonnen met hun opleidingen. En doordat ze binnen de begroting zijn
gebleven, kunnen ze dit jaar zelfs meer meisjes een opleiding bieden.
Kortom, met uw bijdrage bieden we daadwerkelijk een groep kansloos gewaande
kinderen en hun gezinnen een kansrijke toekomst. Niet op z’n minst doordat
mensen zich geheel belangeloos inzetten voor deze projecten. Wij willen dan ook
iedereen hartelijk danken die ons heeft geholpen om te helpen!
Wilt u meer weten over deze projecten, een reactie geven of op de hoogte
blijven van de ontwikkelingen van de 40-Dagenaktie, bezoek dan onze website:
www.40-dagenaktie.nl
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