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Welkom
In deze eerste nieuwsbrief van 2015 willen we graag met U terugzien op
2014. Wat een bewogen jaar!! Met het winnen van de BNdeStem
ontwikkelingsprijs als hoogtepunt van 2014.
We blikken vooruit op 2015. Dit jaar mooie activiteiten in NL in het
vooruitzicht. In Oeganda groeit de school en LCP wordt steeds breder
uitgedragen in Brabant. Volop materiaal om U te informeren.
Tijdens de info avond op 10 juni hebben we afscheid genomen van Eric
Mathijssen als voorzitter van onze stichting. Eric is één van de oprichters
geweest en heeft zich van meet af aan zeer intensief ingezet voor LCP. Als
waardering is hij benoemd op 10 juni 2014 tot erelid LCP. Jacqueline Aarts
is toegetreden als bestuurslid. In het dagelijkse leven is zij de adjunct
directrice van de St.Bavo school te Rijsbergen. Elders in deze nieuwsbrief
stelt zij zich zelf nog aan U voor.
De bouw en opleidingsactiviteiten bij het project Amasiko gaan verder en
zoals altijd kunnen we bij ons werk alle hulp en ideeën gebruiken. Dus
heeft u een vraag, een leuk idee of wilt u wat betekenen voor Let the
Children Play? Mail ons dan op letthechildrenplay@hotmail.nl
Veel leesplezier Ingrid Damen

Nieuwsflitsen
Wordt ook vrijwilliger……
Iets goeds doen voor de
wereld. Gewoon omdat het
goed voelt. En omdat het de
wereld een stukje mooier
maakt. Daar denken we
allemaal wel eens over na.
Toch zetten we die stap vaak
niet.
Vrijwilligerswerk
bij
Stichting Let the Children Play
biedt volop kansen.
Als vrijwilliger bij stichting Let
the Children Play kunt u iets
bijzonders betekenen voor de
mensen die het heel hard
nodig hebben. En dat kunt u
doen op een manier die u zelf
wilt en zoveel als u zelf wilt. In
Oeganda of in Nederland, de
keuze is aan u.
Ideaal toch?
Wilt u meer informatie? Meld
u vandaag nog aan via
letthechildrenplay@hotmail.nl
of neem contact op met onze
voorzitster Ingrid 06 23394709

Nieuws over onze projecten
Samenwerking LCP en Amasiko Greenschool werpt zijn vruchten af.
Training Amasiko
Marien Faasse, opleider bij het Innana centrum van de Wereldwerf in
België, heeft voor de leerkrachten en bestuur van Amasiko Greenschool
een 7 daagse training gegeven voor creatieve methodes in onderwijs. Zeerl
interessant en een hele nieuwe wind in de school. Vooral de
onderwijzer(essen) waren verbaasd en staan nu te popelen om dit in het
volgend schooljaar in praktijk te brengen. De cursus werd geheel betaald
door de Stichting “Let the children play” en werd door de
voorzitster/coördinator Ingrid Damen bijgewoond. De naam van Let the
Children kwam in deze training helemaal tot uiting. Kosten training voor 12
personen € 1500
Ingrid in Oeganda
Onze voorzitster Ingrid is eind november afgereisd naar Oeganda. Zij heeft
de training mee gevolgd in Kampala en op Amasiko Greenschool. Ingrid
heeft tijdens een oudervergadering op Amasiko Greenschool de BNdeStem
Ontwikkelingscheque overhandigd aan de Parish chief Frank Akankwasa.

Water voor Amasiko in 2015

De gewonnen ontwikkelingsprijs

Het geld van de BNdeStem is bestemd voor watervoorziening op Amasiko
Greenschool. In 2015 gaat men deze voorziening operationeel maken.
Hierdoor kunnen de kinderen elke dag water drinken, handen wassen en
kan ermee gekookt worden. Voorheen was er geen water beschikbaar op
Amasiko Greenschool, kinderen konden dan ook niet drinken!! Zodra er
foto’s beschikbaar zijn zullen we deze op onze facebook pagina en de
website plaatsen.

Uitbreiding Amasiko Greenschool
In februari 2014 is Amasiko Greenschool uitgebreid met 1 groep nl. P3
(vergelijkbaar met groep 5 in Nederland). In februari 2015 breidt de school
verder uit met 1 groep P4 (groep 6)
Helaas heeft Meneer James van P1 de school verlaten, maar gelukkig is er
een nieuwe mannelijke leerkracht aangetrokken Meneer Kenneth. Kenneth
heeft P3 onder zijn hoede.
Afgelopen jaren zijn Juf Clidence (P2) en juf Sarah (P1) aangetrokken,
Clidence doet het erg goed en zij heeft potentie om hoofdleerkracht te
gaan worden.

Officiële status voor Amasiko Greenschool
De officiële registratie van Amasiko Greenschool & Resource Centre is
eindelijk een feit en is ingeschreven door het kantoor van de “Registrar of
Companies” (soort kamer van Koophandel) als not-for-profit “Company
limited by Guarantee” en beheerd door een vereniging van leden. Er is een
bestuur opgericht bestaande uit vier personen, zie hiernaast. Nice
Kekirunga en Wilfried van der Veen zijn beide bewoners van Amasiko.

Nieuwsbrieven vanuit Amasiko
Amasiko Greenschool is een sociale onderneming en wil uiteindelijk
voldoende inkomen verdienen om straks alle operationele kosten van de
gemeenschap, school en opleiding zelf te financieren. Want Amasiko omvat
meer dan alleen de school. Amasiko is een groot project met een home
stay waar je kunt verblijven als gast, een boerderij met daarbij een
boerengemeenschap programma. Op de boerderij en home stay werken
tijdelijk jongeren op Amasiko die een opleiding volgen en na bv. één/twee
jaar op eigen benen willen gaan staan.
Ook Amasiko brengt haar eigen nieuwsbrieven uit. Nieuwsgierig om meer
te weten over Amasiko?
Kijk op: http://www.amasiko.org

Frank Akankwasa, Parish chief
(ambtenaar belast met alle
administratieve zaken in een
parish, lokale bestuurlijk eenheid
van een 6-tal dorpen). Hij heeft
zijn land aan de school ter
beschikking
gesteld.

Kisolo
Wodulo
Francis,
middenstander, penningmeester
van de lokale Rotary Club en
sinds 2005 ondersteunt hij ons
werk
hier.
Beiden zijn externe leden van
Amsiko
Greenschool.

Nice
Kekirunga,
medisch
laborante,
getrouwd
met
Wilfried van der Veen zeer actief
en altijd vrolijk lid van Amasiko,
samen met de jongste bewoner,
Niamh.

Bijscholing leerkrachten Rudolf Steiner Education
Afgelopen december heeft Rachel haar 6e module gevolgd aan
de Rudolf Steiner Education. Deze opleiding volgt zij tijdens
haar vakantie in Nariobi te Kenia en bestaat uit 10 modules.
De stichting sponsort deze opleidingskosten. Kosten € 300 per
module (14 dagen, incl. vervoer en verblijfskosten).
Wilfried van der Veen, sociaal
ondernemer met een opleiding
in tropische landbouw en
ervaring
in
gemeenschapsopbouw. Pionier in Amasiko
Greenschool.

ACTIVITEITEN NEDERLAND
Vele activiteiten hebben in 2014 door en voor LCP plaatsgevonden:
Snertloop
De 1e snertloop in december 2013 was een dag met prachtige zonnig weer
terwijl de 2e snertloop in 2014 glad en glibberig verliep. Ondanks de
tegenvallende weersomstandigheden mochten we toch ruim 100
deelnemers verwelkomen. Dankzij de samenwerking met de St. Bavoloop
en stichting Boerendag was deze dag uitstekend georganiseerd met een
mooi financieel resultaat.
Hoogtepunt 2014 BNdeStem ontwikkelingsprijs
In februari is ingeschreven op de BN/deStem prijs voor ontwikkelingswerk.
Hiertoe zijn uitgebreide toelichtingen opgesteld om onze doelstellingen en
de daarin behaalde resultaten duidelijk en zichtbaar te maken. Dit heeft
geresulteerd dat onze stichting als winnaar uit deze BN/deStem actie is
gekomen. Met het behalen van deze prijs zijn we uiteraard bijzonder trots
en op donderdag 15 mei kon onze voorzitster, Ingrid Damen, deze prijs ad
€ 2500,-- symbolisch in ontvangst nemen. Op 16 mei werd dit in een pagina
groot artikel in BN/deStem ook wereldkundig gemaakt en op de eerder
vermelde donateursavond van 10 juni konden we hiermee terecht pronken
in het ‘t Trefpunt te Rijsbergen.
Kermis/braderie Rijsbergen /zomerwandeling
15 juni waar wij aanwezig met een stand met een rad van fortuin als
attractie. Belangstelling was er voldoende en we mochten nieuwe
donateurs noteren. Hieruit kwam er een spontane actie om een
Zomerwandeling te organiseren. Goed georganiseerd met helaas niet
zoveel wandelaars, maar alle beetjes helpen. Wie het kleine niet eert………..
WK voetbalpoule bij café ut Krisje
Tijdens het WK voetbal in de zomer 2014 was er een spontane actie van
café ut Krisje die een gedeelte van de opbrengst uit de poule van een WK
wedstrijd van Nederland aan onze stichting doneerde.
Bingo op Zorgcentrum Overakker te Breda
Op zondag 21 september heeft Ingrid een presentatie gegeven in
verzorgingstehuis “Overakker” te Breda met aansluitend een bingo voor de
bewoners. Veel warme reacties met een opbrengst van €1000
Vrijwilligersavond RK parochie Klein Zundert
Op maandag 3november werden de vrijwilligers van de RK Parochie te
Klein Zundert verrast met een presentatie over LCP. De vrijwilligers stelden
dit zeer op prijs. En een gevulde envelop voor LCP
En nog meer acties!!!
Door het jaar heen zijn we nog meer verrast met diverse giften:
EHBO vereniging Rijsbergen
€ 1000
Fancie Fair Rijsbergen
€ 1000
Zaalvoetbal toernooi Trefpunt
€ 510
Enveloppen actie Café Die Twee
€ 580

Nieuw bestuurslid voor LCP, inzameling regenkleding en financieel verslag

Een nieuw bestuurslid stelt zichzelf voor:
Ik ben Jacqueline Aarts, en samen met mijn man Barend en onze hond
Robbie, woon ik in Rijsbergen. In het najaar van 2014 ben ik als bestuurslid
actief geworden bij stichting “Let the children play”. Als adjunct-directeur
van basisschool St. Bavo in Rijsbergen zet ik mij, in mijn dagelijkse doen en
laten, in om goed onderwijs voor de kinderen van Rijsbergen te
organiseren. Daarnaast voelt het goed om mee te helpen om ook in
Oeganda, op Amasiko, mee te helpen aan een goede basis voor de
kinderen daar. Mijn rol in het bestuur is daarom vooral op het onderwijs
gericht. Uit mijn werk en dus ook het nadenken over onderwijs op Amasiko
haal ik veel voldoening. Daarnaast speel ik dwarsfluit in harmonie Amor
Musae uit Prinsenbeek en volleybal ik bij RVC in Rijsbergen. Bij RVC heb ik
een aantal jaren geleden een bestuursfunctie overgenomen van Ingrid
Damen, en ook bij diezelfde volleybalclub, in de kantine, ben ik in
aanraking gekomen met stichting “Let the children play”.Het grote hart
waarmee de stichting is opgericht heeft me enorm geraakt en zo nu en dan
heb ik al wel kleine activiteiten meegedaan. De vraag of ik nog wat uurtjes
tijd in het bestuur wilde steken heb ik dus volmondig met ‘JA’ beantwoord.

Actie inzameling kinder regenkleding
In Oeganda kent men een droog en regenseizoen. Tijdens de regenseizoen
gaan veel kinderen niet naar school. Indien het in de ochtend regent
houden de ouders de kinderen thuis. Dit om te voorkomen dat ze ziek
worden. Kinderen moeten vaak ruim een half uur tot 3 kwartier lopen naar
school. Met het uitdelen van regenkleding kunnen we de ouders en
kinderen stimuleren om toch naar school te komen. Wij zoeken goede
kinderregenkleding van 3 tot 14 jaar.
Afgeven regenkleding
U kunt kinder regenkleding afgeven in Rijsbergen bij Jolanda Mathijssen,
Gommerstraat 65 en in Klein Zundert bij Ingrid Damen, Luitertweg 32 of we
halen het graag bij u op. Tel: 0623394709

Financieel verslag 2014
Zoals u in bovenstaande verslag kunt lezen hebben we vele mooie
donaties gehad in 2014, maar wat is er uitgegeven? Hieronder een kort
overzicht.
Bankkosten
Training onderwijzend personeel
Overige kosten
Folders

€ 72,85
€ 2559,50
€ 79,00
€ 285,70

Van de uitgaven in 2014 is 85% uitgeven in Oeganda, vooral is
geïnvesteerd in opleiding van het onderwijzend personeel.
10 % is uitgeven aan foldermateriaal dat meerdere jaren meegaat en
5% is uitgegeven aan overige kosten.

Al onze nieuwsbrieven kunt
U teruglezen op onze website.
www.letthechildrenplay.nl

2015……. Komende activiteiten
Onze stichting wordt steeds breder uitgedragen en we zijn trots dat er in
2015 weer diverse activiteiten ten gunste van LCP op de planning staan…….
Zaterdag 23 mei 2015, Lopend vuurtje
Diverse kerken zijn er per fiets te bezichtigen tijdens het Lopend Vuurtje.
Vanaf 09.30 uur kan er op zaterdag 23 mei gestart worden voor een
fietstocht van diverse afstanden naar keuze bij ’t van Gogh Kerkje in
Zundert. Aan de inwendige mens wordt gedacht, diverse versnaperingen
zijn te koop. In Zundert kan tegen een vrijwillige bijdrage geluncht worden.
De opbrengst van ’t van Gogh kerkje gaat naar LCP.

2 acties op het Markenhage College Breda
LCP is met een grote meerderheid van stemmen door de leerlingen van het
Markenhage College te Breda uitgekozen tot buitenlands doel in 2015.
Men weet echter niet uit welke hoek de aanbeveling voor LCP komt! Wij
zijn natuurlijk erg nieuwsgierig wie onze stichting heeft aangemeld? Weet
jij het? Wil je dan contact op nemen met een van onze bestuursleden!
In de nacht van 27 op 28 maart gaat er een lessenmarathon plaatsvinden
en op 15 december is er een grote kerstactie t.b.v. LCP

2 acties georganiseerd door Nora van Loon
Nora van Loon uit Halsteren gaat in oktober naar Amasiko om
vrijwilligerswerk te doen. Zij organiseert komende zomer op basisschool St.
Maarten te Halsteren een sponsor waterloop. Ook is Nora volop bezig met
de voorbereidingen van het organiseren van een benefietconcert in
Bergen op Zoom wat gaat plaatsvinden in het najaar. Succes Nora.

Donateurs privé/zakelijk
De tijd vliegt en 2015 is alweer enkele maanden oud. Ook in het nieuwe
jaar willen we een beroep doen op onze vaste donateurs. Graag willen we
u als donateur houden, want we hebben u keihard nodig.
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 bijdragen in vorm van een vrijwillige bedrag (minimaal € 15 per
jaar), U kunt dit kenbaar maken met een mail of telefoontje naar
letthechildrenplay@hotmail.nl /06 23394709
Ook bedrijven die geïnteresseerd zijn 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.
LCP is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut beoogde Instelling) Hiermee
kunt u uw gift aftrekken van uw inkomstenbelasting. Voor meer informatie
hierover kunt u terecht op http://www.belastingdienst.nl
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