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Het eerste weeskind is (financieel) geadopteerd!
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De eerste adoptieouders hebben zich aangemeld! Genevieve, een intelligente
Senior studente van 16 jaar, opgegroeid in het
Noor in Botswana
weeshuis
“Friends
Children’s
Home
and
Volg Noor’s ervaringen en werkzaamheden
Orphanage”, is de eerste gelukkige! Ze wordt
in Botswana op haar weblog:
vanaf nu structureel elke maand gesponsord met
www.noorinbotswana.waarbenjij.nu.
een zeker bedrag, speciaal voor haar. Ze kan
hiermee worden gesteund en gestimuleerd in haar
persoonlijke
ontwikkeling
en
in
haar
schoolloopbaan opweg naar een betere toekomst.
Sponsoren gezocht!
Adoptieouders bedankt, namens Genevieve alvast.
Omdat de stichting DIA net is gestart, maar
Jullie zullen nog veel van haar gaan horen! Voor
het werk in Afrika in overvloeden op ons
meer info over het Adoptieprogramma, kijk op
ligt te wachten, zijn wij nog opzoek naar
onze website.
sponsoren die ons werk willen

GHANAar school sponsoractie 2010/2011!
De andere Senior studenten wachten nog steeds geduldig op iemands hulp.
Aangezien er op dit moment te weinig financiele middelen beschikbaar zijn om
alle jongeren naar school te laten gaan, zitten zij nog thuis in het weeshuis. Ze
houden zich met name bezig met werk op het land, weven of met allerlei
klusjes in en om het weeshuis. Maar ze willen zo graag naar school! Met de
laatste Ghanaar school sponsoractie is bijna 1000,- euro opgehaald. Super!
Maar dit is helaas nog niet genoeg om alle kinderen naar school te laten gaan.
Dus jou steun kan nog steeds een verschil maken!

Kerst in Lubasi Home, Zambia
Noor werkt op het moment samen met haar collega, Laurens Steenbekkers
(tevens bestuurslid van de stichting), voor een pre-school en de gemeenschap
van Serowe in Botswana. Tijdens de schoolvakantie en het bezoek van haar
ouders heeft zij de kans gegrepen om meer van het land te zien en is ze verder
afgereisd naar Zambia. Hier heeft zij een weeshuis in Livingston (bekend

ondersteunen. Zowel particulieren als
organisaties, scholen, verenigingen,
bedrijven, fondsen etc. zijn welkom om hun
steentje bij te dragen. Dus als jijzelf of
iemand anders weet die graag iets goeds
doet voor zijn medemens en een verschil
wilt maken, neem dan contact met ons op!
Alle ideeen en mogelijkheden voor
sponsoring zijn bespreekbaar.

Sluit je aan bij onze HYVEScommunity
Ben jij ook voor een eerlijkere wereld? En
gun jij mensen en kinderen in
ontwikkelingslanden ook een betere
toekomst? Sluit je dan nu aan bij de
Hyves- community van DIA;
www.dreamsinafrica.hyves.nl !

vanwege de magische Victoria Falls) bezocht, waarvoor een bijzonder
kerstmaal met kerstkado’s was georganiseerd. Het was een bijzondere warme
en swingende Kerst voor haar met veel zonnige gezichtjes in plaats van
bibberen in de witte sneeuw!

Inkomende POST
Onderwerp: Donatie Senior High School
studenten
Afzender: de projectmanager David
Kporfor, The Friends Foundation, Ghana.

Wat is jou

goede voornemen
2011?

voor

“Thank you for all your effort to collect
donations and to find a sponsor for
Genevieve! We are very happy about it and
the money is more than needed. All the
Senior High School Students are still here
due to the fact that up to now we cannot
afford the school fees. Thus it’s good to
hear that donations are on the way. Thanks
again for all your support, may God bless
you! David, Victoria, the children, staff and
volunteers”

BEDANKT!
In elke nieuwsbrief willen wij iemand
bedanken voor zijn of haar steun aan
The Dreams in Africa Foundation.
Ditmaal bedanken we de eerste
adoptieouders van een weeskind in Friends
Children’s Home and Orphanage, Ghana:
Nellie van der Kroon & Hein van Hout.
Zij worden tevens bedankt voor hun
enthousiaste werk als gemotiveerde
bestuursleden (secretaris +
penningmeester) van de stichting!

Word voor € 5,- p/m VRIEND van
The Dreams in Africa Foundation!
www.dreamsinafrica.org
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