LET THE CHILDREN PLAY
Geeft kinderen een kans om te spelen in Oeganda

NIEUWSBRIEF 2013-02

2013…… een jaar vol ontwikkelingen in Nederland en
Oeganda.
Welkom
Nieuwsflitsen
Het afgelopen jaar speelde er het nodige op het gebied van de
bestuurssamenstelling. In de vorige nieuwsbrief 2013-01 stelden we
Richard Peters en John Moens voor. Helaas hebben we nu alweer afscheid
moeten nemen van John Moens. Wij bedanken John voor zijn inzet als
bestuurslid. Gelukkig hebben zich 2 nieuwe leden bij ons gemeld die in het
bestuur zitting willen nemen, Jolanda Mathijssen en Ruud Janssen.
In deze nieuwsbrief stellen de nieuwe bestuursleden zich voor. Daarmee
gaat het de goede kant op, en komen we op een totaal van 5
bestuursleden.
Vanuit de fondsenwerving hebben we enkele mooie resultaten geboekt.
De bouwactiviteiten 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

Nieuws over onze projecten
Samenwerking LCP en Amasiko Greenschool werpt zijn vruchten af.
Eric Mathijssen:
Nieuw voor mij was om met enkele stagiaires zo’n 20 dagen
vrijwilligerswerk te gaan doen op Amasiko. Vooral Maaike en Hilde hadden
zich terdege, samen met Ingrid, voorbereid op hun tijdelijke werkplek in
Oeganda. Binnen ’n paar dagen kregen ze het voor elkaar om het sport en
spel gebeuren te laten instromen als vast onderdeel van het
lesprogramma. Natuurlijk had Ingrid in 2012 daar al de nodige
voorbereidingen voor getroffen. Maar dan nog petje af op de manier hoe
ze de kinderen, maar vooral de leerkrachten enthousiast wisten te maken.
Voor mij was het als voorzitter van LCP ’n belangrijke periode om onze
stichting in de praktijk te aanschouwen. Na het plaatsen van sanitaire
voorzieningen op diverse scholen in voorgaande jaren, zijn we nu bezig om
’n volledig nieuwe school te bouwen in het meest arme gedeelte van ZuidOeganda. En niet alleen ’n schoolgebouw, maar ook het sanitair,
watervoorziening en het aanleggen van de groentetuin. En zoals alle
projecten in ontwikkelingslanden zitten er altijd wat hobbels op de weg.
Maar door goed overleg met de lokale verantwoordelijke mensen zoals de
lokale burgemeester, kerkleiders, ouders van de schoolgaande kinderen en
projectbegeleider aldaar valt er veel te bereiken. Het is wennen om de
levenswijze en denkwijze te begrijpen van deze mensen, maar dat geldt
voor hen ook naar ons toe. Sta je daarvoor open dan is er niks zo hart
verwarmend als dat.

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
keus is aan u. Ideaal toch?
Twijfel dus niet en meldt u
vandaag nog aan via
letthechildrenplay@hotmail.nl

Nieuwe website
Mitchel Klijs heeft een nieuwe
website voor de stichting
ontwikkeld. Het is een
eenvoudige maar een mooie,
duidelijke website geworden.
Nieuwsgierig!!
www.letthechildrenplay.nl
Wij zijn Mitchel erg dankbaar
voor zijn vrijwillige bijdrage.
Mitchel hartelijk dank.

Het 1e schoolbouwproject zit nu in zijn tweede fase. Dat betekent dat er
weer 2 leslokalen bijkomen die gerealiseerd zullen zijn in 2014. Het
uiteindelijke doel is om in 2018 het gehele project af te sluiten. De school
groeit feitelijk met de leeftijd van de kinderen mee. Vergelijk het maar met
Nederland van Kinderopvang tot groep 8.
Nou ben ik daar niet alleen geweest om ’n kijkje te nemen, maar natuurlijk
ook de handen uit de mouwen te steken. Zo was er nogal wat achterstallig
onderhoud in de vorm van: Kapotte speeltoestellen, ontbreken van
toiletgebouw, het schilderen van de school, voorraad rekken voor diverse
school, sport en spel spullen en het plaatsen van glas in de schoollokalen.
Dit is te samen met de lokale bevolking en de stagiaires in deze 3 weken
gemaakt en gerealiseerd.
Na deze 3 weken gingen 2 stagiaires waaronder Hilde terug naar huis.
Maaike en ik werden vervolgens dezelfde dag nog vergezeld door haar
vriend Mark Roelands en haar ouders Piet en Jolanda Mathijssen. Zij waren
overgekomen voor ’n rondreis door Oeganda. Onderdeel van de reis was
ook ‘n 4-daags bezoek aan ons project. Het mooie was dat Jolanda als
nieuw bestuurslid gelijk kon zien wat er met ons geld gebeurde en waar
onze stichting voor stond in de praktijk. Een van de hoogtepunten tijdens
dat bezoek was het uitdelen van sportshirts en petjes geschonken door de
Bavoloop. Daar bleef het niet bij, er werd ’n heuse Bavoloop
georganiseerd. Als ik hieraan terug denk is dat wel een van de hoogte
punten geweest van ons bezoek. Het enorme enthousiasme van de
kinderen,ouders en leerkrachten zal ik nooit vergeten. Zo zie je maar dat
sport en spel niet alleen goed is voor lichaam en geest, maar geeft ook ’n
enorme verbroedering.

Snertloop 29 december
De Bavoloop organiseert i.s.w.
met Let the Children Play een
snertloop. De loop gaat
plaatsvinden op zondag 29
december nabij het sportpark
Laguiten te Rijsbergen. Wilt u
graag lopen of wandelen t.b.v.
Let the Children Play? Kom dan
naar café ’t Trefpunt waar u na
afloop op een lekkere kop snert
getrakteerd
wordt.
Voor
kinderen is er heerlijke
chocomelk.

Hilde en Maaike 3 weken op Amasiko Greenschool
Maaike Mathijssen en Hilde Daamen hebben in hun zomervakantie
vrijwilligerswerk gedaan bij de Amasiko Greenschool (Lake Bunyonyi).
Wij zijn de eersten van buiten de stichting die als vrijwilligers voor de
stichting naar een lokaal project zijn gereisd. We hebben ons daar
voornamelijk bezig gehouden met sport en spel. We hadden een hoop
sportmateriaal meegebracht. Wat het aller mooiste was, is dat we toen we
daar aankwamen alle kinderen in de pauzes op de grond lagen en wisten
niet wat ze moesten doen. Door alle materialen van ons zagen we echt
toen we weggingen alle kinderen in de pauzes samen spelen en plezier
hebben. En dat was zo leuk om te zien, dat je in zo`n korte periode toch al
wat kunt bereiken.
Verder hebben we de leerkrachten verschillende activiteiten laten zien,
wat ze met het materiaal zouden kunnen doen.
In de klaslokalen misten we ook een heleboel materialen. Door het geld
wat we vooraf hadden ingezameld konden we dus buiten de
sportmaterialen ook spullen voor de school kopen, zoals schrijfgerei,
schriften, lesboekjes, ed.
Voor ons was het een ontzettend mooie ervaring in een geweldige
omgeving die we niet hadden willen
missen.
Maaike Mathijssen en Hilde
Daamen

Vanaf deze editie zal de
nieuwsbrief persoonlijk
verspreid worden voor onze
donateurs, sponsors en
andere begunstigers. Daarbij
wordt de nieuwsbrief
verspreid in diverse openbare
gelegenheden.

Een echte mini St.Bavoloop in Oeganda
Jolanda Mathijssen

Nou als je die meemaakt dat ontroert je. Allereerst
begonnen we met het uitdelen van onze
meegebrachte St. Bavoshirtjes.
Dat was al een feest op zich,zo blij dat ze hier mee
waren.
We deelden de kinderen in groepjes in want het
straatje is niet zo breed.
We begonnen met de kleinste in twee groepjes,en
zo naar de grote kinderen. Bij de start stond Mark
om het startsein te geven.
Fanatiek dat ze waren om te lopen dat wil je niet weten.
Een grote stofwolk lieten ze achter in het paadje ,
Na deze loop kregen ze allemaal een mooie St. Bavopet.
Wat zitten er looptalentjes bij in deze school.
Het was voor ons een St. Bavoloop om nooit meer te vergeten.

Donateurs privé/zakelijk
De tijd vliegt en 2013 gaan we
snel achter ons laten en staat
2014 voor de deur te trappelen.
Ook in het nieuwe jaar willen we
een beroep doen op onze
donateurs. Graag willen we u als
donateur houden 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 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.

1e gedeelte bouw school officieel geopend
Jolanda Mathijssen

Na de St.Bavoloop de officiële opening.
Die begon met een half uur liedjes en stukjes van de kinderen.
Een klein voorbeeld: This is my eye and I have two eyes.
This is my ear and I have two ears.
This is my nose and I have one nose.
Nog een tweespraak met kinderen.
Good morning
Good morning
Where are you going
I’m going to school
Which school do you go
I’m going to Greenschool Amasiko.
Heel indrukwekkend en wat genieten de kinderen hiervan.
Daarna een toespraak door Frank”de burgemeester”.
Erik kreeg een schild met de tekst “In God we trust”.
En daarna gingen alle kindjes bij het schoolgebouw staan.
Het was aan Erik om het lint door te knippen en de deur te openen.
Zo symbolisch het schooltje te openen.
Na de opening kregen de kinderen nog een rugzakje met schrift en potlood.
Ze werden nog getrakteerd op een oliebol[soort of] en siroop.
Nou het feest was toen helemaal kompleet.
Ze sluiten iedere dag af met het Oegandese volkslied ook nu.
Toen begon “ een echte St. bavoloop”, een stofwolk achterlatend.
De kinderen renden langs het stofpaadje naar huis.
Vol verhalen om thuis te vertellen van deze speciale dag.

Al onze nieuwsbrieven
kunt
u teruglezen op
onze website.

Stichting LCP wenst U
prettige Kerstdagen en
een goed Nieuwjaar

Bijscholing leerkrachten Rudolf Steiner Education
Afgelopen augustus heeft Rachel haar 3e 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 € 250 per
module (14 dagen, incl. vervoer en verblijfskosten). Ook
komende december gaat zij wederom voor haar 4e module
naar Nariobi.
Momenteel zijn er 5 leerkrachten werkzaam op Greenschool
Amasiko. Het streven van de stichting is om elke leerkracht
bijscholing te geven om de kinderen om een andere manier les te kunnen
geven. Kosten € 3750 per jaar.

Opbrengst van begunstigers d.m.v. activiteiten mrt t/m okt.
Zaalvoetbaltoernooi ’t Trefpunt

€ 520

`
Hilde en Maaike wandel/sponsormiddag

€ 1595

Fancy Fair Artiestengala Rijsbergen

€ 750

Braderie Rijsbergen

€ 220

Leden van Dion sport training te Roosendaal lopen een halve
marathon te Roosendaal t.b.v. LCP
€ 693

www.dionssporttraining.nl

De nieuwe bestuursleden stellen zichzelf voor
Jolanda Mathijssen
Wil mij even voorstellen voor degenen die mij niet kennen. Ik ben Jolanda
Mathijssen en ben getrouwd met Piet. Heb al 25 jaar een kapsalon in
Rijsbergen. We hebben samen twee kinderen Maaike (woont samen met
Mark) en Giel. Door Maaike is onze interesse gekomen voor stichting ‘Let
the children play’. Zij heeft deze zomer vrijwilligerswerk gedaan op
Greenschool Amasiko .
Wij zijn samen hier wezen kijken en het heeft ons gegrepen. Het liet me
niet meer los ,en vandaar dat ik besloten heb om me hier voor in te zetten
en heb mezelf aangemeld als bestuurslid.

Vind u ons leuk?
Als u ons ook leuk vindt,
volg ons dan op Facebook.

Wie is Ruud Janssen?
Sinds enige maanden “loop ik mij warm” voor de functie van secretaris van
de stichting “Let the children play”. Het is de bedoeling dat ik deze functie
van Ingrid medio maart 2014 over ga nemen.Dan krijg ik daar ook meer tijd
voor. Ik ben namelijk sinds 12 jaar raadslid in de gemeente Zundert voor de
VVD. In maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en dan heb ik er
drie termijnen van vier jaar op zitten. Zowat iedereen zegt dat dit wel de
maximale periode is om nog goed en objectief te kunnen blijven
functioneren maar de meesten, die deze grens naderen, gaan er iets
anders over denken. Ik dus niet en ik wil graag nieuwe enthousiastelingen
een kans geven in de lokale politiek.Dus krijg ik tijd voor iets anders.
Vrijwilligerswerk heeft altijd al mijn aandacht gehad en ook de zgn. “derde
wereld” heeft mij altijd als ontwikkelingsgebied geïnteresseerd.
Toen ik dan ook in mei 2013 gevraagd werd om het bestuur van “Let the
children play” te komen versterken, heb ik onmiddellijk “JA” gezegd en ben
op kennismakingsgesprek geweest. Dat is van beide zijden goed gevallen
en zodoende zit ik dus nu in het bestuur.
Wie ben ik?
Ik ben in 1944 geboren en verder ook getogen in Princenhage en heb heel
mijn arbeidzame leven als ambtenaar bij de lokale overheid gewerkt. Van
1963 tot 1968 zelfs in Rijsbergen. In 1967 getrouwd met mijn lief uit
Wernhout en onze eerste woning was Kardinaal Frankenbergstraat 1 te
Rijsbergen.Daarna zijn we het land ingetrokken van gemeente naar
gemeente. Meestal veranderde ik na 5 jaar van werkzaamheden om
zodoende een zo breed mogelijke kennis en ervaring op te doen. Mijn
specialiteiten liggen hoofdzakelijk in de bedrijfsvoering (management,
financiën en economie) en ben daarin opgeklommen via teamleidinggevende naar eindverantwoordelijk directeur van een stafafdeling
van een intergemeentelijk samenwerkingsverband. Met veel plezier heb ik
42 jaar voor de gemeenschap gewerkt en nu ben ik als het ware al weer
bijna 10 jaar levensgenieter met een hele drukke vrijwilligers agenda.
Intussen zijn we tegen de tijd dat we allebei met pensioen gingen (1997)
terug gekomen naar het Zundertse. Voor mijn vrouw was het “thuis
komen” en ik voel me intussen er ook echt “thuis”.

Richard stelt zich voor
Mijn naam is Richard Peters, ben 47 jaar en woonachtig in Rijsbergen met
mijn vrouw en onze 3 kinderen. Sinds begin dit jaar ben ik bestuurslid van
LCP met als aandachtsgebied financiën en de website van LCP. Helaas heb
ik dit jaar nog niet veel kunnen doen a.g.v. een fietsongeluk waardoor ik
enige maanden was uitgeschakeld en waarvan ik nu nog revalideer. Ik heb
eerdere bestuurservaring opgedaan bij diverse verenigingen en de kerk. Ik
heb geen ervaring met Oeganda, maar wel met ontwikkelingslanden.
Eerder heb ik in Zuid-Amerika en het midden Oosten gewoond. Ik werk in
de financiële sector en als hobby’s heb ik fietsen en koken. Ik ben bij LCP
gekomen omdat ik wat wil betekenen voor mijn medemens en wat wil
bijdragen aan de ontwikkeling van andere landen van uit onze riante
positie. LCP biedt mij die mogelijkheid, waarbij ook de eigen inspanning van
de mensen in Oeganda belangrijk is zodat wat we samen doen ook echt
van hen zelf wordt. Ik hoop dat we de komende jaren (blijvende)
vooruitgang
boeken, de hulp van de donauteurs is daarbij onontbeerlijk. Zijn er vragen
op financieel of ander gebied, schroom niet, mail, bel of spreek me aan.
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