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NIEUWSBRIEF 2011 -02

JUNI 2011

LET THE CHILDREN PLAY

De zomervakantie staat voor de deur te trappelen. Tijd voor weer een
nieuwsbrief van de stichting Let the children play. Wat is er gebeurd na de
laatste nieuwsbrief?
We willen via deze nieuwsbrief iedereen op de hoogte houden van onze activiteiten in Nederland en
Oeganda. In dit nummer leest u o.a. de opbrengst van de Afrika-dag.

25 april 2011 Afrika-dag
Het was echt Afrika weer op 2e paasdag. Echter doordat onze activiteiten allen binnen afspeelde, waren de
weergoden voor de Afrika dag niet zo goed gestemd. Desondanks kunnen we toch van een succesvolle Afrika
dag spreken. Mede door de vrijwillige medewerking van de kinderen van de Bavoschool, Samen Sterk en
Majorette konden we veel bezoekers verwelkomen. Ook de belangeloze medewerking van Muziekschool Jan
van Rijckevorsel met zijn bands waren een schot in de roos. Khadim Samb is niet meer weg te denken op de
Afrika-dag en het hij gaf dan ook samen met de Afrikaanse danser Amadou N’Diaye een spetterende show
weg. De opbrengst van de Afrika-dag hebben we te danken aan de vele vrijwilligers die deze dag mogelijk
hebben gemaakt. Het mooie resultaat van deze Afrika-dag is ruim € 4500,-Heel veel dank aan onze sponsors en vrijwilligers.

Inzamelingsactie
De inzamelingsactie heeft mooie sporttenues, hesjes, heel veel shirtjes (Bavoloop), ballen en diverse soorten
sportschoenen opgeleverd. Heel veel dank.
Heeft u nog oude schone kindershirtjes liggen van de Bavoloop of van Goghloop. Hier zijn we erg blij mee.
U kunt deze afgeven aan de Lange Tiende 34 te Rijsbergen of bij de café / sporthal ’t Trefpunt te Rijsbergen.

Folder
Er is een mooie folder ontwikkelt voor de stichting door Dirkje Martens. Deze folder zal ons meer
bekendheid moeten gaan geven. Ook worden de folders verspreidt onder de scholen en diverse instanties
die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan onze stichting. (zie bijlage)

Lezingen
Jessica Snepvangers is bezig een lezing te ontwikkelen voor de stichting. Met deze lezing kunnen we scholen,
verenigingen, bedrijven en andere instanties een goede voorlichting geven over onze stichting.

Let the children play in de Rabo Scoop en op de ROS Radio
Onlangs werden Eric en Ingrid geïnterviewd door Anneke Reijese voor een artikel in de Rabo Scoop.
Deze is begin april verspreid onder de leden van de Rabobank, het was een erg mooi artikel wat vele
positieve reacties heeft opgeleverd.
Op paaszaterdag waren Eric en Ingrid welkom in de studio van de ROS Radio. Presentator Piet van Kalmthout
stelde kritische vragen en maar liefst één uur werd volgepraat over de stichting Let the children play en de
Afrika-dag. Heeft u interesse deze uitzending te beluisteren?
http://www.rosradio.nl/ROSradiogemist/interviews/20110423/afrikadag.mp3

Mila en Iris van de Made hebben op Koninginnendag op de
vrijmarkt op het Lindekensplein in Rijsbergen hun oude speelgoed
verkocht. De opbrengst van € 22,00 hebben zij geschonken aan Let
the Children Play.
Mila en Iris hartelijk dank.

Nederlandse contactpersoon Oeganda
Via Felex Musinguzi (Oegandeese contactpersoon) hebben we Wilfried van der Veen bereid kunnen laten
vinden om onze toekomstige projecten in de gaten te gaan houden in Oeganda. Wilfried woont al 20 jaar in
Oeganda en is bekend met ontwikkelingswerk. De correspondentie gaat voornamelijk via Wilfried verlopen
en Wilfried onderhoudt de contacten met Felex, Warren en Herbert.

Donaties
Wij zijn erg blij met onze vaste groep donateurs die elk jaar een bedrag overmaken op de bankrekening van
Let the children play. Heel hartelijk dank dat wij steeds op deze vaste steun kunnen rekenen.
Wilt u uw betrokkenheid voor onze stichting laten zien? Ieder kan dat op zijn eigen manier doen. Kijk voor de
mogelijkheden op onze website: www.letthechildrenplay.nl  Hoe kan ik helpen?

Naar Oeganda…………
Om het project een push te geven, vertrekken Eric en Ingrid op 14 juli a.s. voor 12 dagen naar Kabale te
Oeganda. Daar gaan zij de scholen bezoeken en gaan zij met de scholen verder uitspitten wat er hoognodig
is. Zij gaan een kostenplaatje opmaken en natuurlijk wordt het sport en spel niet vergeten. Zo gaat zij
proberen een paar volleybaltrainingen te geven en zal er weer om de Let the children play wisselbeker
gestreden worden in een voetbalwedstrijd.

In Oeganda
Alle 8 scholen hebben in november 2010 een enquête formulier ontvangen. Na een half jaar hebben we
deze eindelijk in ontvangst kunnen nemen. Hierin werden vragen gesteld over het aantal kinderen, toiletten,
watertaps, sport en spel benodigdheden en nog veel meer.

Bijna 7000 kinderen zijn er aanwezig op deze 8 scholen. Sommige scholen hebben geen watertaps om
handen te wassen, zijn toiletten oud en versleten, en is er totaal geen sport en spel materiaal aanwezig.
Zij plannen wel wekelijks enkele uren in om te kunnen sporten, dit met de kleine middelen die er aanwezig
zijn. Dit is voornamelijk voetbal voor de jongens, netbal voor de meisjes, volleybal, gym (acrobatiek) en
atletiek. Er zijn geen boeken over sport en spel. Leerkrachten gebruiken informatie middels hun
aantekeningen die zij via de opleiding hebben kunnen vergaren.

Spelen Voor Afrika 26 oktober
Op woensdag 26 oktober wordt de 2e ‘Spelen voor Afrika’ georganiseerd in sporthal ’t Trefpunt te
Rijsbergen. Deze ‘Spelen voor Afrika’ Dag wordt gehouden voor de basisschoolkinderen uit de gemeente
Zundert. Er zal entree worden vereffend waarvoor de kinderen een aantal uren kunnen spelen. Zij krijgen
hiervoor ook drinken, chips en een ijsje.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers vanaf 15 jaar die op deze dag hun steentje willen bijdragen. Vooral voor
studenten die een maatschappelijke stage moeten volgen is dit een unieke kans! Opgeven kan via
letthechildrenplay@hotmail.nl

Caritas Collecte
Stichting Caritas gaat in de 5 R.K. kerken binnen de gemeente Zundert op 8 en 9 oktober collecteren voor
onze stichting. Wij zijn door Caritas benaderd via het artikel in de Rabo Scoop. Als voorwaarde moeten wij
een presentatie geven over onze stichting. Meer informatie over Caritas: http://caritaszundert.web-log.nl
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