Nieuwsbrief Dreams in Africa mei 2013
Beste vriend(in) van The Dreams in Africa Foundation,
Wij zijn er ons van bewust dat je al veel te lang geen nieuwsbrief van ons hebt ontvangen.
Maar daar gaat nu verandering in komen! Met de ondersteuning van onze ICT-specialist; Gert
Witte, hebben we gekozen voor een nieuwe online nieuwsbrief, waardoor de vormgeving is
vernieuwd en de verzending hopelijk gemakkelijker gaat verlopen.
Ik ben inmiddels alweer 3 maanden werkzaam voor een Montessori school; HIPS Charity
Organisation (NGO; Non-Gouvernementele Organisatie) in Ghana.
In mijn functie als ‘Projectmanager Onderwijs en Ontwikkeling’, ben ik verantwoordelijk voor
de verbetering van de kwaliteit van onderwijs binnen het kinderdagverblijf, de basisschool en
Junior High School (eerste 3 jaar van de middelbare school).
Ik houd me voornamelijk bezig met ondersteuning en begeleiding (kennisoverdracht, training
en advies) van lokale medewerkers, zodat zij de mogelijkheid krijgen om zich verder te
ontwikkelen.
Volg HIPS op Facebook: https://www.facebook.com/hipscharity.org
Daarnaast houd ik me bezig met het coördineren en begeleiden van (internationale)
vrijwilligers/stagiaires, aangezien ik denk en tevens zelf heb ervaren dat zo’n (ontwikkelings-)
werkervaring ten goede komt aan ieders persoonlijke ontwikkeling en professionele groei.
Maar tevens om het grote vraagstuk en de discussie omtrent ontwikkelingssamenwerking in de
wereld positief te beïnvloeden en tegelijkertijd te werken aan draagvlakverbreding hieromtrent
in de rijkere landen.
Voor meer informatie zie onze website; http://dreamsinafrica.org/programmas/
Wij hopen je met deze nieuwe nieuwsbrief beter op de hoogte te kunnen houden van onze
werkzaamheden zowel in Ghana als in Nederland.

Feedback is altijd welkom!
Warme groet,
Noor van Hout
Voorzitter

Ons nieuwe promofilmpje
Met deze video willen we onze visie en deze boodschap uitdragen….
“We zijn allemaal mensen. Allemaal uniek maar met veel overeenkomsten en gelijkwaardig in
de kern.
We kijken niet naar de verschillen in uiterlijk. Die doen er niet toe. Niet de buitenkant maar
de binnenkant doet er toe.
We leven in dezelfde wereld. We zijn allemaal verantwoordelijk voor de zorg van deze wereld.
Heb elkaar lief, kom en werk samen.
Samen kunnen we een verschil maken in deze wereld!”
Camera: Hein van Hout / Joyce Jacobs
Productie: Joyce Jacobs http://joycejacobs.4ormat.com/

Blaren voor Ghana!
De wereldberoemde Nijmeegse 4-daagse is weer in zicht! Van 16 juli t/m
19 juli zullen er weer duizenden mensen van over de hele wereld 4 dagen
lang de 30, 40 of 50 km lopen. En onze penningmeester, Hein van Hout,
loopt weer mee! Dit jaar voor de 3e keer als sponsorloper voor The
Dreams in Africa Foundation.
Steun Hein mentaal over de finish heen en sponsor ons
ontwikkelingsproject in Ghana. Wij garanderen dat jouw donatie voor
100% bij de kinderen in Ghana terecht komt!

Ga naar zijn profiel: KLIK HIER

Volg ons ook via de sociale media
ons op Facebook
Klik HIER voor onze filmpjes op YouTube
Volg ons op Twitter

Contactinformatie:
Korhoenderveld 44
5431 HH Cuijk
Nederland
T +31(0)485-321193
W www.dreamsinafrica.org
E info@dreamsinafrica.org
Kamer van Koophandel 50872060
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL93ABNA0455413401
ANBI: 8229.74.800

Bezoek onze website | Volg ons op Twitter | Like ons op Facebook
Bekijk onze foto’s op Flickr | Bekijk onze filmpjes op YouTube

Giften
Met de verworven ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)
-status zijn al uw giften belastingaftrekbaar.

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

