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Ghana jongerenreis 2012!
Namens Stichting Via-Passie, The Dreams in Africa Foundation en de jongeren,
die mee gaan naar Ghana, wensen wij u alsnog een gelukkig, gezond en
inspirerend nieuwjaar met mooie nieuwe uitdagingen!

Volg ons via de sociale media:

HYVES
FACEBOOK

Folder stichting DIA
Voor een beknopt overzicht van onze
missie, doelstelling en actviteiten kunt u
onze folder raadplegen. Download hier.

Noor terug naar Ghana
Noor (voorzitter van de stichting) zal vanaf
april 2012 voor 9 maanden weer naar
Ghana vertrekken om te gaan werken voor
Meet Kate. Ze zal zich als Orthopedagoge
en ‘Projectmanager Onderwijs en

De 20 jongeren die meegaan naar Ghana hebben zich de afgelopen maanden
actief ingezet om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het nieuwe
kindertehuis in Ghana. Doormiddel van de kerstkaartenactie, collecten,
feestavonden, een loterij en individuele acties, heeft iedere deelnemer minimaal
300,- euro ingezameld en zitten we totaal bijna aan het streefbedrag van
7500,- euro!! Een geweldige inzet en prestatie!
In samenwerking met de organisatie Dare2Go worden voorafgaande aan de reis
twee voorbereidingsweekenden verzorgd en bij terugkomst een na traject
ingezet. Dit houdt in dat de jongeren zullen werken aan draagvlakverbreding
voor ontwikkelingssamenwerking in Nederland doormiddel van het delen van

Ontwikkeling’ gaan inzetten voor het
verbeteren van de kwaliteit van zorg en
onderwijs in het kindertehuis, het
kinderdagverblijf en de nieuwe school.
Daarvoor is elke donatie welkom via GET
Teacher Training DONE!
Vanzelfsprekend zal u haar
werkzaamheden en ervaringen op de voet
kunnen gaan volgen.

hun eigen ervaringen, voorlichting en het werven van donateurs en sponsoren.
In ruil voor hun inzet zullen zij een subsidie van 500,- euro ontvangen. Dare2Go
werkt hiermee aan de millenniumdoelen voor 2015.

Afsluiting boekjaar 2011
Het boekjaar 2011 is met een goed gevoel
afgesloten. We zijn enthousiast en trots
over de resultaten die we in 1 jaar tijd met
behulp van zoveel mensen hebben bereikt.
De jaarrekeningen van 2010 en 2011 zijn
beschikbaar op onze website en voor meer
informatie over onze plannen in 2012 kunt
u ons beleidsplan raadplegen.

BEDANKT!
Foto’s voorbereidingsweekend januari 2012: reisroute uitstippelen + voorstel-/ motivatieronde.

Voor meer foto’s ga naar onze facebook pagina en vind deze pagina ‘leuk’.

In elke nieuwsbrief willen wij iemand
bedanken voor zijn of haar steun aan
The Dreams in Africa Foundation.
Ditmaal bedanken we:

Feest in de Kansas!

Stichting Via-Passie
Mede dankzij deze stichting wordt de

Op de 60e verjaardag van Hein van Hout (penningmeester) en ter gelegenheid
Ghana jongerenreis mogelijk gemaakt en
van het 30-jarige huwelijksfeest van hem en zijn vrouw Nellie (secretaris) is er
is er veel geld ingezameld voor The
weer een mooi feestje gevierd
Friends Foundation (NGO) in Ghana.
op 29 januari 2012. Als kadotip
Met dank aan George Smeets, Marc
gaven zij aan alles al te hebben
Langen en Ilse van Heumen.
wat hun hart begeert, dus blij te
zijn met elke gift aan onze
Stichting. Met een geweldige
opbrengst
van
maar
liefst
€1.735,00
kunnen
we
een
bijdrage leveren aan de bouw
van het nieuwe kindertehuis in
Ghana!

Met vriendelijke groeten,
Namens

Noor van Hout
Voorzitter
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