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Het is alweer een tijdje geleden dat u iets gehoord heeft van onze stichting. Maar ondertussen hebben
wij niet stil gezeten!! Er zijn diverse ontwikkelingen gaande. Daar willen wij u graag van hoogte stellen.
Opening toiletgebouw In juli 2010 hebben wij – Eric, Ingrid en Sven – een toiletgebouw mogen openen op
de Kibaya Primary School in Kabale te Oeganda. Het was een zeer warm ontvangst met dans, zang,
toespraken en natuurlijk het lintje doorknippen van het toiletgebouw. Daarmee konden de kinderen het
toiletgebouw in gebruik gaan nemen.
Het toiletgebouw bestaat uit afzonderlijke 4 toiletten met een septic tank.
Kosten € 3000
Samenwerking Na deze goede samenwerking is er besloten om door te gaan in Kabale.
We hebben 8 primary (basis) scholen bezocht, die totaal zo’n 5000 kinderen behelst. Er is geïnventariseerd
wat de behoefte zijn op de scholen betreft sport en spel. Iedere school heeft een enquête formulier
ontvangen, hierop kon men aangeven wat er nodig is aan sport/spel materialen, sport kleding en schoeisel.
Ook werd geïnventariseerd wat er aan sport/spel activiteiten al gedaan wordt of er een visie achter zit, wat
komt men tekort? Denk aan lesmateriaal, grond/ruimte en bevoegde sport leerkrachten om sport/spel uit te
oefenen. enz….. ook bezit Kabale een opvangcentrum voor straatkinderen. Ook deze instantie wordt
betrokken bij de sport/spel activiteiten.
Behoefte toiletgebouw Op de Nyambara primary school zijn geen toiletgebouwen aanwezig, enkel een
betonnen muur waar de diverse behoefte worden gedaan, de regen doet de rest. Voordat we met sport/spel
activiteiten gaan beginnen op deze school willen we eerst de basisbehoefte op orde hebben. Deze school
willen we voorzien van 2 degelijke toiletgebouwen. Beraamde kosten € 6000
Activiteiten Nederland Ook in Nederland zitten we niet stil. Diverse activiteiten worden opgezet om meer
bekendheid te werven en de stichting financieel te ondersteunen.
Op woensdag 27 oktober is er een Spelen voor Afrikadag georganiseerd in sporthal ’t Trefpunt. Op deze dag
konden de basisschool kinderen uit de gemeente Zundert spelen voor de kinderen in Kabale te Oeganda.
Mede dankzij Lotte van de Wouw, Milou Panis en diverse sponsors is dit een zeer geslaagde dag geworden
met ruim 160 kinderen. Opbrengst € 850
Afrika dag Op 2e paasdag 25 april 2011 wordt de 4e Afrika-dag georganiseerd. Het wordt een leuke, volle
afwisselende dag met optredens van Khadim, Rondom Trom, de Majoretten en Samen Sterk hebben met
diverse dansgroepen Afrikaanse dansen ingestudeerd. De Bavoschool verleent haar medewerking met een
optreden van groep 4 en 5 in Afrikaanse sferen. Muziekschool Jan van Rijckevorsel komt met diverse
JOngBAnds het geheel opluisteren. Er is een Afrikaanse Bazaar. Een fototentoonstelling van Esther en
Michel van Hassel. Thea van Merode-Hermans uit Rucphen exposeert met haar Afrikaans getinte
schilderijen. Een grote kinderspeelhoek. Een loterij. En natuurlijk zal het niet ontbreken aan Afrikaanse
hapjes en drankjes. De opbrengst van deze dag gaat geheel naar onze stichting.
Inzamelingsactie Er komt een grote inzameling actie. Dit betreft sportkleding en schoeisel voor kinderen
t/m 12 jaar. Kleding-en sportschoenen voor voetbal, volleybal, basketbal, handbal en atletiek voor kinderen.
Ook materialen zijn welkom zoals, diverse soorten ballen, pionnen, netten e.d. alles voor de training van
diverse sporten.
U kunt u goederen inleveren op 2e paasdag, 25 april van 10.30 tot 18.00 uur in sporthal ’t Trefpunt.

Opslagruimte
We krijgen veel materialen aangeleverd en de inzamelingsactie gaat hopelijk veel
goederen opleveren voor Oeganda. In afwachting van verscheping naar Oeganda moeten deze materialen
opgeslagen worden. Helaas is op onze zolder de ruimte beperkt. Daarom zijn wij op zoek naar opslagruimte
in de omgeving van Rijsbergen.
Mocht je een (vochtvrije) ruimte hebben voor onze materialen en op deze manier willen bijdragen aan ons
doel, dan zijn wij daar erg dankbaar voor. De materialen zijn meestal verpakt in dozen en plastic zakken. Het
gaat om shirts, ballen, netten en schoenen. Voel je je aangesproken of wil je meer informatie, stuur dan een
mailtje naar letthechildrenplay@hotmail.nl. Alvast bedankt.
Door uw steun en meer bekendheid in en rond Rijsbergen kunnen we nu daadwerkelijk iets gaan betekenen
voor de kinderen in Kabale.

Per heden is onze stichting door de belastingdienst aangemerkt als ANBI.
Een ANBI is een Algemeen Nut Beoogde Instelling.
Men kan alleen ANBI zijn als men voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen, erven en giften worden niet belast en donateurs kunnen hun gift
aftrekken van hun inkomsten en/of vennootschapbelasting.
Voor meer info over het ANBI kijk op belastingdienst.nl  ANBI.
Ons A.N.B.I. nummer: 8204.99.237

De stichting beschikt over een aantal spellen die men beschikbaar stelt voor verhuur.
Spellen zoals:
Mens erg je niet (1x1 meter)
Mikadostokken (1 meter)
Dieren Memory (A4 formaat)
Ende (Afrikaans borspel)
Torenknikkerspel
Sjoelbak

Voor meer info: 076-5962995

De volgende sponsors willen we hartelijk danken:
De Echte Bakker Douenburg
Rabobank
Vermeeren Administratieve dienstverlening
Muziekschool Jan van Rijckevorsel
Unit 4
Café/catering ’t Trefpunt

GIFTEN 2010/2011

Unit4 Software BV schenkt € 700
Stichting missie fancie fair Artiesengala schenkt € 250
Dankzij dat Edwin Nagtzaam uit Rijsbergen zijn medewerking
verleende voor de organisatie voor de Spelen voor Afrika Dag op
27 oktober 2010, sponsorde zijn werkgever Unit4 software uit
Sliedrecht maar liefst € 700.
Unit4 ondersteunt en stimuleert via zijn werknemers de goede
doelen in Nederland. De voorwaarde is dat werknemer een
bijdrage levert aan het goede doel.

Op zaterdag avond 6 november 2010 vond de jaarlijkse
bedankavond plaats van de Missie fancie Fair Artiestengala in
café 't Trefpunt te Rijsbergen.
De plaatselijk goede doelen werden ieder beloond met een
cheque van € 250. Zo ook onze stichting Let the children play.
Wij zijn hun erg dankbaar voor deze mooi geste.
http://www.fancyfairartiestengala.nl

Stichting Let the children play dankt Edwin en zijn werkgever.
Nieuwsgierig naar Unit4 software: www.unit4.nl
GILDE st. JORIS schenkt € 300

Wilt u ons ondersteunen?
Rabo: 1052.73.244
Kijk voor de mogelijkheden op onze
website…… www.letthechildrenplay.nl
Onderstaande gingen u voor….
BEDANKT ALLEMAAL

Gilde Sint Joris Rijsbergen steunt de stichting Let the children
play. Alle gilden en dus ook gilde St.Joris waren in vroeger
tijden de organisaties die zich inspande voor de armlastigen van
de eigen omgeving. Tegenwoordig is dit minder nodig of
hebben overheden deze taken voor een groot deel
overgenomen. Toch zijn er nog vele goede doelen die steun
goed kunnen gebruiken. Gilde St.Joris heeft dan ook, in deze
moderne tijd, de haar van oudsher toebedeelde taak, zij het op

Vrienden van de stichting











een andere wijze,weer gestalte gegeven. Het gilde heeft de
totale opbrengst van de door de gildebroeders, in de loop van

Esther en Michel van Hassel
Joke en René Roks
Liesbeth en Johan Luyten
José en Pierre Luyten
Corrie Damen
Janny en Hans Mathijssen
Judith Mathijssen
Ingrid en Arian Bossers
Nel Damen en Barry Hartman
Christel en Chin Ho

het seizoen, verplichte betalingen voor de geschoten rotten,
vrije-banen en rozen, geschonken aan onze de Stichting

Donateur
 Anita en Ben van Dun
 Loes en Raymond Haring
 Dyan Hanegraaf

