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NIEUWSBRIEF 2012 -01

FEBRUARI 2012

LET THE CHILDREN PLAY

Wat gaat de tijd toch snel….de eerste maand van 2012 ligt alweer achter ons. Tijd voor een nieuwsbrief van de
stichting Let the children play. Wat is er gebeurd na de laatste nieuwsbrief half 2011?
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 Oeganda.

Werkbezoek Oeganda Juli 2011
Half juli vertrokken Ingrid en Eric via Brussel naar Rwanda/Oeganda. Helaas stonden zij na een halve dag weer terug in hun eigen
huis!!! Ze mochten niet met het vlucht mee naar Rwanda, daar zij geen visum konden overleggen voor dit land. Zoals later bleek
zijn Belgen verplicht vooraf een visum te kopen voor Rwanda, Nederlanders niet. In 2010 waren zij ook via Brussel naar Rwanda
gevlogen zonder enkel probleem. Er is dus een fout gemaakt!! Maar helaas resulteerde dit in een week later vertrek, met maar
slechts 5 dagen in Oeganda. Maar desondanks hebben we veel besprekingen gevoerd, nieuwe mensen ontmoet, twee scholen
bezocht en een project bezocht van David Bakeine, http://gracechildrensvillage.org , dit was een landbouw primary school,
indrukwekkend.
Het waren vruchtbare 5 dagen waarover u hieronder nog meer kunt lezen.

Nederlandse contactpersoon Oeganda
Tijdens het werkbezoek in Kabale te Oeganda, hebben we kennis gemaakt met Wilfried van der Veen. Al
22 jaar werkt Wilfried in Oeganda en momenteel woont hij samen met zijn vrouw Nice en dochter Myama
in Kabale. Tijdens het verblijf hebben we 5 dagen mogen genieten van hun gastvrijheid en hebben we vele
gesprekken gevoerd. Het bleek dat we op dezelfde golflengte zaten betreft ideeën en hoe we hulp zouden
kunnen bieden op scholen in Kabale. Wilfried gaat de projecten van de stichting coördineren. Hierin heeft
de stichting alle vertrouwen in.

Project Ecosan Toiletten
De stichting heeft gekeken op welke school de nood het hoogst was. Dit bleek de Kabale Primary School te zijn met maar liefst
1700 kinderen. Toiletten die op instorten staan en slechts 1 waterkraantje!! Op deze school worden Ecosan toiletten
geïntroduceerd. Ecosan toiletten hebben geen riolering, water
of septictank nodig. het is een systeem waarbij 5 tot 10% van
het menselijk afval overblijft, de rest verdampt. Dit kan worden
herbruikt als compost of kan dienen als brandstof. Ecosan
toiletten zijn beter voor het milieu en stinken niet.
Er is een offerte uitgebracht voor een Ecosan toilet met 5
stands. De kosten zijn ong. 21 miljoen UGX = ong. 6900 euro.
1 Oegandese shilling = 0,000330217591 euro's. De stichting
heeft toestemming gegeven voor 1 toiletgebouw. Hieronder leest u hoe we gaan proberen om meerdere toiletgebouwen te laten
plaatsen.
In de bijlage een specificatie van de offerte met een bouwtekening.
Onderaan in de Nieuwsbrief, product informatie omtrent een Ecosan Toilet

Donatie St. Fancie Fair
In oktober 2011 organiseerde St. Fancie Fair een feestweekend achter de Koutershof te Rijsbergen. De opbrengst hiervan komt ten
goede aan diverse Rijsbergse goede doelen. Onze stichting kreeg van de St. Fancie Fair een mooi bedrag van € 300,-- euro.
Hartelijk dank hiervoor.

50 kilo shirts en ballen naar Oeganda
Totaal 50 kilo aan shirts (o.a. veel shirts van de Bavoloop en Zuvo (ZUndertse Volleybal ver.) en
diverse ballen hebben Eric en Ingrid meegenomen naar Oeganda in de zomer 2011. Herbert
Kajoli (contact persoon sport) heeft deze in oktober verdeeld onder een aantal scholen. Hij had
beloofd om foto’s op te sturen, maar helaas hebben we deze nog niet ontvangen.
Herbert gaat een plan schrijven om het sporten op de scholen te stimuleren.
Hij is sport coördinator van de voetbalclub in Kabale.

___________________________________________________________________________
Wilde ganzen
Het Ecosan project gaat de stichting aanmelden bij de stichting Wilde Ganzen.
Wilde Ganzen is een landelijke stichting die kleine stichtingen ondersteunt met haar projecten. Hiervoor zijn natuurlijk wel een
aantal voorwaarden aan gebonden. Voor meer informatie over Wilde Ganzen kunt u een kijkje nemen op de website:
http://www.wildeganzen.nl

Bijdrage kinderen Kabale Primary School
Wilfried van der Veen (zie boven ) heeft een vergunning gekregen van de Burgemeester van Kabale om elk kind van de Kabale PS
10.000 UGX ( € 3,30) sponsorgeld op te laten halen via ouders/buren/vrienden e.d. om een tweede toiletgebouw te realiseren.
1700 a 10.000 UGX = 17 miljoen UGX. Hopende dat de bouw van het toiletgebouw ietsje goedkoper gaat uitvallen, komen we al
een heel eind om nog een toiletgebouw te realiseren. De voorwaarde van de stichting is dan ook dat er vanuit de bevolking ook
een bereidheid is om te investeren, zodat men het gevoel krijgt dat niet alles zomaar komt ‘aanwaaien’, dit komt de gebouwen
(lees onderhoud) ten goede voor de toekomst.

28 april 2012 Zaalvoetbaltoernooi Plots 80
Op zaterdagavond 28 april wordt er door zaalvoetbalvereniging Plots 80 een toernooi georganiseerd.
Plots 80 wil dit doen t.b.v. onze stichting. Er worden er sponsors gezocht die voor elk gescoord doelpunt
€ 1,00 sponsoren.
Daarnaast wilden zij nog sponsors zoeken die €100 voor het mooiste doelpunt en €100 voor de ploeg die de meeste doelpunten
heeft gemaakt om het aantal gescoorde doelpunten te stimuleren.

Spelen Voor Afrika 26 oktober 2011
e

Op woensdag 26 oktober waren er 175 kinderen te gast op de 2 ‘Spelen voor
Afrika’ in sporthal ’t Trefpunt te Rijsbergen. Deze ‘Spelen voor Afrika’ Dag werd
georganiseerd namens de stichting door Lotte van de Wouw en Milou Panis, alle
basisschoolkinderen uit de gemeente Zundert, Galder en Effen waren van harte
welkom. De kinderen betaalde een entreeprijs en kregen hiervoor 2,5 uur spelen,
drinken, chips, snoepjes, ijsje en konden een pannenkoekje bakken. Via het
Mencia Sandrode zijn 25 maatschappelijke stagiaires op deze dag komen helpen.
Waarvoor onze hartelijke dank.
Deze dag werd gesponsord door: Unit 4, Plus Supermarkt, IJspaleis, Van Meer
schoenen, Alfons ijscreaties, Kindertypecursus, Slichers fysiotherapie, Bizzy
Kinderspeelleerboerderij, Snellen BV, Mobifiets, en Trefpunt Kinderfeesten.
De totale opbrengst 1960 euro.
Foto’s van deze dag zijn te bekijken via de link: http://www.mijnalbum.nl/Album=EARN3JOF

Caritas Collecte november 2011
Op 19 en 20 november hebben Jacqueline Aarts en Ingrid Damen totaal 5 lezingen met
een power point presentatie mogen geven in de R.K. kerken in de gemeente Zundert.
Stichting Caritas heeft na de lezingen een collecte verzorgt in kerken voor de stichting .
De stichting was door Frank Mol van de Caritas benaderd via het artikel in de Rabo
Scoop. De stichting bedankt Caritas en Jacqueline Aarts voor de prettige
samenwerking.
De opbrengst was maar liefst 1500 euro!!!

Lezingen Buurtschap Muldershoek en Tiggelaar
Op zondag 8 januari j.l. heeft de stichting 2 lezingen gehouden voor Buurtschap Muldershoek te Rijsbergen en Buurtschap
Tiggelaar te Zundert. De donatiepot bracht 75 euro en 8 nieuwe vaste jaarlijkse donateurs op .

Lezing voor de Rjjsbergse Vrouwenbond
Op donderdag 23 februari geeft Ingrid in ‘t Trefpunt onder het genot van een bakje koffie/thee een presentatie/lezing voor de
Rijsbergse Vrouwenbond. Aanvang 19.30 uur.
Heeft uw vereniging belangstelling voor een presentatie/lezing omtrent onze stichting, neem contact op met Ingrid of Eric via de
mail letthechildrenplay@hotmail.nl of bel 076 5962995 / 06 23394709.

Financieel jaarverslag 2011
Hieronder vindt u het financieel jaarverslag 2011.
Onderliggende stukken liggen ter inzage in café ’t Trefpunt en is voor een ieder inzichtelijk.

Saldo 01 januari 2011
opbrengsten

donaties
Afrika Dag
Spelen voor Afrika
braderie Aardbeienfeest

uitgaven

donatie/onkosten Uganda
bankkosten
website
kamer van koophandel
drukwerk folders

3759,87
1737,90
4189,82
1959,48
198,47
446,00
18,56
29,00
24,64
246,50

7320,97
Saldo 31 december 2011

8085,67

764,70

11080,84

Donateurs actie
De stichting houd een donateurs actie om zoveel mogelijk vaste donateurs te werven. Heeft u belangstelling
om onze projecten te ondersteunen? In de bijlage vind u onderstaand formulier, u kunt deze versturen via
email naar letthechildrenplay@hotmail.nl

Ja, ik wil graag de stichting een warm hart toedragen.
0 Ik steun de stichting voor € 15,00 per jaar
0 Ik steun de stichting voor € 20,00 per jaar
0

Ik steun de stichting voor €________ per jaar (bedrag in vullen naar keuze)

Naam:
Adres:
Postcode/woonplaats:
e-mail adres:
Wij danken u hartelijk voor uw ondersteuning.

ECOSAN WATERLOZE TOILET - PRODUCT INFORMATIE

Wat is een waterloos / water gratis wc-systeem?
Een sanitaire systeem dat geen water nodig heeft om te functioneren. Het is een volledig geïsoleerd systeem en kan niet
besmet worden met ondergrondse watervoorraden.

Hoe kunnen sanitaire voorzieningen werken zonder water?
Het systeem maakt gebruik van een natuurlijk af te breken biologisch proces dat menselijk afval veranderd in een uitgedroogd
reukloze compost-achtig materiaal.
Hoe werkt het?
Het menselijke uitwerpsel valt in een verticale goot (2)
en in het uiteinde van een speciaal ontworpen
spiraalvormige schroef (3). Elke keer als de wc-deksel (1)
is opgeheven, draait de mechanisme transportband.
Met elke omwenteling van de menselijke uitwerpselen
beweegt deze langzaam, waarbij ongeveer na
vijfentwintig dagen valt in een herbruikbare opvangzak
(4). Het duurt zes maanden voor de zak gevuld is met
droge en geurloos afval.
Door de uniek ontworpen ventilatie pijp (5), is er een
goede luchtcirculatie voor de uitdroging / verdamping
van het proces. Menselijke uitwerpselen bestaat uit
ongeveer 95% vocht. De vaste stoffen drogen en de
urine en vocht wordt afgeblazen in de atmosfeer. Het
vaste afval vervolgens droogt in een compost-achtig
materiaal, dit is uiteindelijk zo'n 5 - 10% van de
oorspronkelijke massa.

Het droge afval wordt beheersbaar en kan worden
verwerkt op de volgende manieren.



Gebruik voor compost voor de landbouw.
Gebruik het als een bron van brandstof

Grote objecten, zoals drankblikjes, wegwerpluiers of
andere objecten die men per ongeluk laat vallen naar
beneden van de glijbaan zal het systeem niet blokkeren,
Het is echter niet aan te raden om dit te doen
Functies : Vereist geen sanitair, Geen drains , Geen leidingen , Watervrij, Geurarm niveaus, Vrij van
Relatief licht en eenvoudig te installeren

chemicaliën ,
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