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NIEUWSBRIEF 2013 -01

FEBRUARI 2013

LET THE CHILDREN PLAY

Wij zijn trots dat we in 2012 een verschil konden maken op Amasiko Greenschool te Oeganda.
Er is een nieuwe nieuwsbrief, boordevol nieuwtjes en ontwikkelingen over onze projecten in Oeganda.

Inhoud Nieuwsbrief
In Oeganda
Project Ecosan toilet Kabale afgerond
Ingrid 3 mnd Greenschool Amasiko
Opleiding Rachel RSE
Speeltoestellen / MFF
Voortgang nieuw schoolgebouw

In Nederland
Opbrengst Benefietavond 27 september
Actie Stuifhoek Made
Actie ZUVO
Nieuwe bestuursleden
Website
Actie Dions Traning
Financieel jaarverslag

In Oeganda
Project Ecosan Toilet Kabale Primary School afgerond
Door het brengen van een bezoek aan de Kabale Primary School hebben we dit project afgesloten. Er is een prachtig en
functioneel toiletgebouw gerealiseerd waar in lengte van jaren gebruik van gemaakt kan worden. Er is een afsluitende nota
overlegd. De totale kosten UGX 22.163.850 = € 6883

Bezoek Ecosan Toilet

Achterzijde ecosan toilet

binnenkant toilet

jongens urinoir

Ingrid 3 maanden Oeganda
Ingrid heeft de laatste 3 maanden van 2012
doorgebracht in Oeganda in het gehuchtje Hamukaaka
aan het Buynoyni meer. Zij heeft haar steentje
bijgedragen op Amasiko Greenschool. D.m.v.
meegebrachte educatieve leermaterialen en ter
plaatse gekochte sport/spel en recreatieve materialen
heeft zij de kinderen maar vooral de leerkrachten
geprobeerd te overtuigen om al spelend te leren.
Tijdens de 3 weekse holiday activity’s kwam de
uiteindelijke doelstelling van de stichting goed tot uiting. Met sport en spelactiviteiten werd de vakantie voor deze kinderen
een geweldige decembermaand. Ingrid’s belevenissen op Amasiko Greenschool kunt u lezen op
http://www.ingriddamen.waarbenjij.nu

Opleiding leerkracht Rudolf Steiner Education
Om het manier van onderwijs op Greenschool Amasiko een andere wending te geven volgt de jongste leerkracht
Rachel een opleiding voor het Rudolf Steiner Education. Deze opleiding volgt zij tijdens de vakanties in Nariobi te
Kenia en bestaat uit 10 modules. De stichting sponsort deze opleidingskosten. Kosten per module (10 dagen, incl.
vervoer en verblijfskosten) € 250.

Speeltoestellen i.s.m. Missie Fancie Fair (M.F.F.)

LCP heeft van de M.F.F. te Rijsbergen in oktober 2012 een mooie bijdrage gehad van € 400. Dit bedrag heeft de stichting besteed
aan speeltoestellen bestaande uit 2 schommels, rekstokken, klimrek en 2x wip, 2 voetbalgoals en 2 netbalpalen voor Amasiko
Greenschool. De speeltoestellen zijn uniek voor de armoedige omgeving van Hamukaake en werd met grote vreugde ontvangen
door de kinderen.
Wilt u meer weten over de activiteiten van het jaarlijks feestweekend van M.F.F. t.b.v. Rijsbergse ontwikkelingswerkers in derde
wereld landen en Rijsbergse goede doelen? U kunt een kijkje nemen op de website http://www.fffeestweekend.nl

In Nederland
Opbrengst Benefietavond 27 september
Op donderdagavond 27 september organiseerde de stichting een benefietavond t.b.v. Amasiko Greenschool in café ‘t Trefpunt te
Rijsbergen. Er werd een lezing gegeven over LCP/Amasiko met ondersteuning van foto’s. De avond werd belangeloos muzikaal
opgeluisterd door de band ‘Mannen zonder Hoed’ o.l.v. Jan van Rijckevorsel van het Muziekhuis. Eric van ’t Trefpunt sponsorde
de consumpties.
De opbrengst van deze avond bedroeg maar liefst € 644. Allen heel, heel hartelijk dank hiervoor.
http://www.hetmuziekhuis.nl
http://www.cafe-trefpunt.nl

Actie Basisschool de Stuifhoek te Made
Basisschool de Stuifhoek te Made heeft in december een kerstactie gehouden t.b.v. LCP. 3 pabo-stagiaires hebben voor de
kinderen van groep 1 t/m 8 knutselactiviteiten georganiseerd. De werkjes die de kinderen hadden gemaakt hebben ze zelf
verkocht. Daarnaast hebben zij nog zakjes met koekjes verkocht. Aan veel zakjes zat een zelfgemaakt kerstgedicht. Door deze
mooie kerstactie kon BS de Stuifhoek aan Mary Damen, namens haar zus Ingrid een mooi bedrag van € 460 in ontvangst nemen.
Als tegenprestatie gaat Ingrid op vrijdag 22 februari in diverse groepen op BS de Stuifhoek haar verhaal vertellen middels een
power point presentie. Kinderen van BS de Stuifhoek hartelijk dank voor deze mooi geste.
http://www.stuifhoek.nl

Actie Service kanon ZUndertse Volleybalvereniging (ZUVO)
Wie kan het beste serveren van de ZUVO? Dat was de grote vraag die in de maand december in
sporthal Onder de Mast te Zundert ronddwaalde. Zowel de mini’s, junioren als senioren deden
mee aan de wedstrijd ‘Het servicekanon van ZUVO. De opdracht was zoveel mogelijk ballen in 5
minuten over het net en binnen de lijnen te serveren. Een mooie bijkomstigheid was dat men
zich per goed geserveerde bal zich kon laten sponsoren. De opbrengst kwam geheel ten goede

aan onze stichting LCP. Op 2 januari mocht Ingrid Damen een mooie cheque in ontvangst nemen van € 551. Alle ZUVO leden
bedankt voor de vele geserveerde ballen. De grote winnaar van het servicekanon was Bram uit Heren 1 met 177 goed
geserveerde ballen.
http://www.zuvo.nl

Bestuur LCP
We zijn zeer blij u te kunnen mededelen dat LCP twee enthousiaste leden aan het bestuur heeft kunnen toevoegen.
 Richard Peters, woonachtig in Rijsbergen gaat de taak als penningmeester overnemen.
 John Moens, woonachtig in Maassluis gaat de taak creëren van PR-man.
Zowel Richard als John hebben al veel van de wereld gezien en in contact geweest met ontwikkelingslanden.
Richard en John van harte welkom bij LCP, we hebben alle vertrouwen op een fijne samenwerking.
Daarnaast zijn we nog op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden. Ingrid wil graag haar taak als secretaresse overdragen om
projectleidster te worden van de stichting. Als projectleidster wil zij zich inzetten om subsidies/geld bij elkaar te sprokkelen voor
de stichting.
Ben je geïnteresseerd in LCP en wil je letterlijk je steentje bijdragena als secretaris of als bestuurslid. Voor info kunt u contact
opnemen met Eric Mathijssen,tel 0657277849. Ingrid Damen, tel 0623394709 of u kunt een mail sturen naar
letthechildrenplay@hotmail.nl

Website/facebook
Momenteel is bestuurslid Richard Peters in samenwerking met de 15 jarige Mitchel Klijs de problemen in kaart aan het brengen
betreffende de website. Daarbij gaat Mitchel een nieuwe frisse website ontwikkelen. Zodra de nieuwe website de lucht in gaat
maken we dit kenbaar via de social media.
Ook de stichting gaat met de tijd mee en heeft een facebook pagina aangemaakt, Let the Children Play. Hierop gaan we
regelmatig berichten plaatsen over het reilen en zeilen van LCP.

Donateurs privé/zakelijk
Inmiddels zijn er al weer bijna 2 maanden voorbij in 2013. De vaste donateurs worden benaderd door onze nieuwe
penningmeester Richard Peters om hun jaarlijkse vrijwilliger bijdrage over te maken.
We zijn altijd op zoek naar nieuwe donateurs om onze stichting een vaste basis te geven. Bent u enthousiast over onze stichting en
wilt u jaarlijks uw steentje bijdrage in vorm van een vrijwillige bedrag (minimaal € 15 per jaar), kunt u dit kenbaar maken met een
mail naar letthechildrenplay@hotmail.nl
Ook bedrijven die geïnteresseerd in onze stichting zijn van harte welkom. Wij zijn bereid om een presentatie te geven op uw
locatie en met u van gedachten te wisselen over LCP.

Financieel Jaarverslag 2012
Saldo 01 januari 2012
donaties
rente spaarrekening

11137,37
5460,31
119,92

donatie/onkosten Oeganda

8038,64

algemene kosten

113,98

huur sporthal spelen voor Afrika

175,22

Saldo 31 december 2012

16717,60

8327,84

8389,76

Zoals u ziet is de stichting Let the Children Play volop in beweging, dit kan alleen door uw ondersteuning.
Wij willen u hartelijk bedanken voor alle betrokkenheid, medeleven en financiële steun.
Allen onmisbaar voor ons werk.
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