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Wens voor 2018
Een menswaardig bestaan…….dat wil toch iedereen.
Ook de kinderen en leerkrachten van Amasiko Greenschool in
Oeganda.
Zoals u op de foto ziet zijn de houten toiletgebouwtjes erg vervallen
en zijn dan ook sterk aan vervanging toe.
Stichting Let the Children Play wil in 2018 een goed, stevig,
hygiënisch, stenen toiletgebouw laten bouwen op Amasiko
Greenschool.
Hiervoor hebben wij u steun hard nodig.
U kunt uw steentje bijdrage door een geldbedrag te storten op
rekeningnr: NL56RABO 0105273244 t.n.v. Stichting Let the Children
Play onder vermelding van bijdrage toiletgebouw.

Bedankt
Alle donateurs / organisaties / vrijwilligers die Stichting Let the Children Play een bijdrage heeft
geleverd in 2017 in welke vorm dan ook, willen wij hartelijk danken voor uw hulp en steun.
In het bijzonder willen wij dit jaar danken de Rudolf Steiner School te Breda. 250 kinderen hebben
bijna €5000 bij elkaar gerend in een sponsorloop.

Operationele ondersteuning

Stichting Let the Children Play ondersteunt elke 4 maanden (trimester) een vast bedrag van €700 aan financiële operationele
ondersteuning aan Amasiko Greenschool in Oeganda. Dit ter ondersteuning voor salarissen leerkrachten, materialen zoals
boeken, papier en andere schoolmaterialen. Deze financiële ondersteuning is tot 2020 toegezegd mits men een financiële
schoolrapportage toestuurt van het laatste trimester.

Bouw activiteiten
In het voorjaar van 2017 waren 2 lokalen en de fundering (voor nog eens 2 lokalen) gereed. Op dit moment zijn ze hard
aan het werken om de 2 klaslokalen op de fundering te voltooien, zodat deze klaslokalen gebruikt kunnen worden in het
nieuwe schooljaar die start op 01 februari 2018.
Klik op de onderstaande link om de vorderingen te kunnen zien in een prachtig filmpje gemaakt door 2 Braziliaanse
vrijwilligers op Amasiko Greenschool in Oeganda.
https://www.facebook.com/amasikohomestay/videos/1651297211559074

Info
Meer informatie over stichting Let the Children Play, over onze projecten en activiteiten, en hoe onze vrijwilligers het in
Oeganda hebben ervaren kunt u lezen op onze website: www.letthechildrenplay.nl of Like ons op Facebook
https://www.facebook.com/amasikohomestay/videos/1651297211559074

Fijne feestdagen en een goed nieuwjaar
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