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NIEUWSBRIEF JULI 2015
Beste donateurs en vrienden,
Na het jaarverslag is dit onze eerste nieuwsbrief van dit jaar. En gelukkig hebben we veel goed nieuws.
Zoals bekend waren wij na het vertrek van een van de bestuursleden op zoek naar een nieuw bestuurslid om het
bestuur weer op volle sterkte te krijgen. Deze persoon hebben we gevonden in Frans van der Sluis.
Frans is 61 jaar en woonachtig in Hellevoetsluis. Inmiddels hebben we de eerste bestuursvergadering achter de
rug en zijn we heel blij met de inbreng van nieuwe ideeën door Frans.
De Stichting komt steeds meer in de belangstelling. Naast de bijdragen van onze trouwe donateurs, ontvangen
wij ook regelmatig eenmalig donaties en worden er acties op touw gezet om onze projecten te ondersteunen..
In maart van dit jaar zijn we benaderd door een leerling van groep 7/8 van de Meester Eeuwoutschool met de
vraag of we het leuk zouden vinden als zij onze Stichting zou voorstellen als het tweejaarlijkse goede doel op
haar school.
Marjan en Frits hebben een presentatie gegeven voor de leerlingen van deze groep en de leerlingen zijn aan de
slag gegaan om zo veel mogelijk geld op te halen voor de Stichting. Ze hebben allerlei acties op touw gezet;
variërend van eigen gemaakte kaarten en zelf gebakken koek, tot het organiseren van een afsluitende middag op
school, inclusief een sponsorloop, spelletjes en de verkoop van Afrikaanse hapjes en drankjes. Er is een
prachtig bedrag bijeengebracht: € 2699,62 mocht de Stichting na afloop in ontvangst nemen.
Nogmaals willen we iedereen die aan deze actie heeft meegewerkt hartelijk bedanken.
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Op vrijdag 10 juli 2015 is het bestuur van de Stichting Schoolproject-Uganda uitgenodigd door Catz
International (CI) om te komen overleggen over een mogelijke donatie. Catz International heeft een eigen
Charity Foundation (CCF) welke diverse projecten steunt in landen waar Catz International actief is.
In Oeganda is Catz International recent gestart met het verbouwen van pepers en ons project sluit mooi aan bij
dit initiatief.
Catz International heeft tijdens dit overleg een donatie van € 10.000,- toegezegd waarmee de Stichting
uitermate verheugd is. Wij bedanken Catz International voor deze gulle gift.

Met deze donatie is de Stichting in staat de bouw van 4 klaslokalen op korte termijn te starten. Het voornemen
is om met het bestuur in oktober of november af te reizen naar Oeganda om voorbereidende besprekingen met
de hoofdmeester, het schoolbestuur en de aannemer te voeren. We verwachten begin volgend jaar met de bouw
te kunnen starten.
We houden jullie op de hoogte.
Inmiddels is de website van de Stichting in een nieuw jasje gestoken. Wat moderner en gemakkelijker te
bekijken. En met het laatste nieuws en nieuwe foto’s.
Neem een kijkje op de nieuwe website; www.schoolproject-uganda.nl
We horen graag wat jullie ervan vinden.
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