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NIEUWSBRIEF 2012 -02

SEPTEMBER 2012

LET THE CHILDREN PLAY

Er is ondertussen ruim een half jaar verstreken, dus tijd voor de 2e nieuwsbrief van 2012. Een jaar vol
ontwikkelingen in Nederland maar ook in Oeganda. We willen via deze nieuwsbrief iedereen op de hoogte
houden van onze activiteiten in Nederland en Oeganda. In dit nummer leest u over de diverse acties en de
ontwikkelingen in beide landen.
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28 april 2012 Zaalvoetbaltoernooi
Op zaterdagavond 28 april werd er een zaalvoetbaltoernooi
georganiseerd in sporthal ‘t Trefpunt te Rijsbergen t.b.v. onze
stichting LCP. Een sportief initiatief wat een mooi bedrag heeft
opgeleverd van € 640 . Wij danken alle zaalvoetballers voor deze
mooie geste. Wegens succes en de leuke reacties heeft de
organisatie te kennen gegeven dat het voetbal toernooi jaarlijks
herhaald zal worden.

Project Ecosan Toiletten op 11 juli gerealiseerd
Op 11 juli j.l. is het Ecosan toilet voor de Kabale Primary School in gebruik genomen. Dit toilet gebouw is
gesponsord door LCP. Voorwaarde was dat de ouders ook een bijdrage leverde voor een tweede toilet. Het
tweede toilet is een pit-litrine dat gelijktijdig werd geopend. De contactpersoon in Oeganda, Wilfried van
der Veen, heeft voor de kinderen ter
ere van in het gebruik nemen van het
Ecosan toilet een drama voorstelling
geregeld voor alle 1700 leerlingen.
Een heugelijke feestdag.

Oud toiletgebouw meisjes

oud toilet jongens

Nieuw Ecosan toilet gebouw

_______________________________________________________________________________________
Doorgang stichting Let the Children Play
Wellicht hebben veel donateurs kennis gekregen van het feit dat de oprichters van LCP Eric Mathijssen en
Ingrid Damen hun persoonlijke en werkrelatie beëindigd hebben. Dit wil niet zeggen dat LCP opgeheven
word! Zij hebben beide een groot hart voor Oeganda. De stichting wordt gezamenlijk voorgezet, maar wordt
uitgebreid met nieuwe bestuursleden.

Controle belastingdienst
Half maart heeft de stichting controle gehad van de belastingdienst betreft de toewijzing ANBI. (Algemeen Nut Beoogde Instelling)
De stichting heeft de
jaarrekeningen, nieuwsbrieven en diverse administratieve stukken moeten
overleggen over de het jaar 2010 en 2011. Deze zijn allemaal goedgekeurd.
Een voordeel van de ANBI toewijzing is dat giften aftrekbaar zijn van het belastbaar
inkomen.
Meer informatie hierover kunt u vinden op de website http://www.anbi.nl

Nieuw bestuursleden gezocht!!
Lars Mathijssen heeft aangegeven te willen stoppen met zijn bestuurstaken vanwege zijn drukke privé
verbouwingswerkzaamheden. Wij bedanken hem hartelijk voor zijn inzet. De stichting is op zoek naar 3
nieuwe bestuursleden. Ben je geïnteresseerd in onze stichting en wil je graag een bijdrage leveren? Voor
informatie bel of mail: letthechildrenplay@hotmail.nl , 0765962995 – 5963132 (Eric) of 06-23394709
(Ingrid)

Ingrid 3 maanden naar Oeganda
Ingrid Damen, één van de oprichters van de stichting LCP, vertrekt op 30 september voor 3 maanden naar
Oeganda. Zij gaat 20 km van Kabale te Oeganda het Amasiko project proberen mee vlot te trekken. Amasiko
ligt op het uiterste punt van Lake Bunyoni, een kratermeer in het zuidwesten van Uganda. Amasiko betekent
HOOP. Wilfried van der Veen is de oprichter van dit project. Ingrid gaat bekijken welke mogelijkheden er zijn
om de stichting LCP en het project Amasiko aan elkaar te verbinden. Afgelopen jaar is de Greenschool
Amasiko opgericht en telt momenteel 97 kinderen die verdeeld zijn in 3 nursery klassen(groep 1-2) en één
P1 klas (groep3).

De doelstelling is een vrijeschoolonderwijs te creëren volgens het principe van Rudolf Steiner. Dit is
bijzonder voor Kabale en zijn omgeving. Wilfried woont en werkt als ontwikkelingswerker vanaf 1989 in
Oeganda, getrouwd met een Oegandeese en heeft 2 dochters. Meer informatie over Amasiko op
www.amasiko.org Ingrid gaat bij dit gezin wonen en werken bij het project Amasiko. Wilt u haar volgen bij
haar werk en leefervaringen in Oeganda? Meld je aan op: http://ingriddamen.waarbenjij.nu
Ter voorbereiding mag Ingrid in de maand september een ‘werk’ stage lopen bij haar zus Mary op de
basisschool de Stuifhoek te Made en op de Bavoschool te Rijsbergen. Zij is vooral op zoek naar educatieve
leermaterialen voor groep 1 t/m 4 om mee te nemen naar Oeganda, met name naar Engelstalige
lees/prenten boekjes en Loco. Veel materialen zoals papier, kleurpotloden, verf, speeltoestellen enz…kan in
Oeganda gekocht/gemaakt worden. Zo ondersteunen we ook de lokale ondernemer.

Geld inzamel actie avond 27 september
Donderdag 27 september organiseert de stichting een geld inzamel actie voor het project Amasiko waar
Ingrid voor 3 maanden haar steentje gaat bijdragen.
U bent van harte welkom vanaf 20.30 uur in het sfeervolle Afrikaans café ’t Trefpunt te
Rijsbergen. Entree € 10,00. U krijgt hiervoor 2x koffie/thee, 2 consumptiebonnen, hapjes
en een verrassingsoptreden gesponsord door Eric Mathijssen van café ’t Trefpunt.
De opbrengst komt geheel ten goede aan het project Amasiko. www.amasiko.org
Bent u verhinderd maar wilt u voor het project Amasiko toch een financiële bijdrage leveren kan dit via
bankrekening van LCP nr: 10 52 73 244 o.v.v. Amasiko.
Website LCP
Op dit moment is de website van de stichting niet actief. Er zijn onverklaarbare problemen met de website.
We willen graag de website vernieuwen. Om de overheadkosten zo laag mogelijk te houden zijn we op zoek
naar iemand die ons daarbij een handje zou kunnen helpen tegen een zo laag mogelijke onkosten plaatje.
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