NIEUWSBRIEF, april 2018, nummer 11
Met deze nieuwsbrief wil Stichting Kans op Toekomst u op de hoogte stellen van de
laatste ontwikkelingen. Ook afgelopen jaar heeft u een welkome bijdrage geleverd aan de
projecten van de stichting en wij willen u daarvoor hartelijk bedanken! Door een
bestuurswisseling, zie verderop in de Nieuwsbrief, is er helaas wat vertraging ontstaan
in het uitbrengen van deze Nieuwsbrief.

Stichting Kans op Toekomst bestaat 10 jaar!
Dankzij onze donateurs, sponsoren en andere betrokkenen vieren we dit jaar ons 10jarig jubileum en dus is het tijd om iets speciaals te doen. Afgelopen zomer hebben we
tijdens het WK adoptiekids in ons
informatiekraampje, Ethiopische kruiden
en specerijen verkocht, dit was een
groot succes. Dit bracht ons op het idee
om een Ethiopisch kookboekje te gaan
verkopen. Inmiddels ligt het kookboekje
voor u gereed; een verzameling van
maar liefst 20 traditionele Ethiopische
recepten, compleet met foto’s.
We bieden het kookboekje aan voor
€10,-.
De opbrengst hiervan gaat direct naar
onze projecten.
U kunt het kookboekje bestellen door
een mail te sturen naar:
kansoptoekomst@gmail.com
Om uw bestelling vlot te laten verlopen
vragen we u het totaalbedrag van het
aantal te bestellen boekjes (€10 p.s.) +
€2,40 verzendkosten, over te maken op
de rekening van Stichting Kans op
Toekomst te Amersfoort. IBAN: NL22
RABO 0122 6566 44. Onder vermelding
van het aantal kookboekjes, uw naam,
adres gegevens en Email. Wij zullen u
daarna een bevestiging van uw betaling
sturen en uw bestelling zo snel mogelijk
verzenden.
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Scholingsproject groeit weer
In 2007 begon Kans op Toekomst met het ondersteunen van 30 kinderen in Addis Abeba.
Dit aantal steeg snel tot 400 kinderen in Bahir Dar en Addis Abeba en liet daarna een
daling zien naar 110 kinderen.
In het schooljaar 2016-2017 zijn 233 kinderen met steun van Stichting Kans op
Toekomst naar school gegaan in Addis Abeba en in Bahir Dar.
De leeftijd van de kinderen varieert
van zes tot zeventien jaar en de
kinderen zitten verspreid over
kleuterklas tot de twaalfde klas. De
groep bestaat uit straatkinderen,
wezen en kinderen van arme
gezinnen. De kinderen ontvingen
schoolmaterialen,
uniformen,
schoenen en schooltassen. Ook
worden kosten voor schoolgeld,
voeding en medische verzorging
vergoed en wordt zeep verstrekt.
Sommigen ontvangen twee keer
per dag een maaltijd.
In het schooljaar 2017-2018 worden in Bahir Dar 107 kinderen ondersteund. Wegens het
uitblijven van informatie over de voortgang van het scholingsproject in Addis zijn in Addis
geen kinderen meer ondersteund.
De stichting is nadere verkenningen gestart naar ondersteuning van andere
scholingsprojecten. Daarbij wordt gelet op uitvoerbaarheid, beschikbaar budget en
rapportage mogelijkheden. In 2018 wordt beslist bij welk project we kinderen gaan
ondersteunen. In het volgende jaarverslag wordt de voortgang gemeld.

Breakdancers geven hun eerste show
In 2016 hebben de breakdancers in Bahir Dahr les gehad van Paulos Claessens van
Danschool Fresh. De kinderen kregen workshops en hebben hun eerste breakdance battle
meegemaakt. Het afgelopen jaar is, dankzij de opbrengst van de derde Charity Battle in
Weert, verdere ondersteuning mogelijk geweest met wekelijks lessen door een
dansdocent. Ze hebben eigen kleding en een promotie-banner kunnen aanschaffen. De
ondersteuning heeft ook geleid tot hun eerste breakdance show. Ze hebben deze show
op de universiteit van Bahir Dar en Addis uitgevoerd en het was een groot succes. Het
was een klein verhaal van een bedelaar die zich dansend opwerkt tot een enthousiaste
breakdancer die met een groep optreedt.
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Op 20 mei vond bij breakdance-school
Fresh in Weert de derde Charity Battle
plaats. De opbrengst van deze dag komt
geheel
ten
goede
aan
het
breakdance
project
in
Bahir
Dar.
Het was een
succes
en
wij mochten
maar liefst
€1750,- in
ontvangst
nemen. Zeer welkom, want daarmee
worden de lessen in Bahir Dar weer een
flinke tijd gesponsord.
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Geslaagd WK-adoptiekids
Decennialang zijn vele kinderen door adoptie uit allerlei
landen in Nederland gekomen. Voor hen wordt al een
aantal jaren het WK-adoptiekids georganiseerd om met
elkaar per land in een eigen team in een heus WK te
voetballen om de bokaal. Dit jaar was op 13 juni voor
850 kinderen uit 32 landen de grote dag. Een mooie dag
waarin sportiviteit en ontmoeting centraal stonden. De
stichting heeft in een stand voor de bezoekers de
projecten toe kunnen lichten en er was een goede
verkoop van allerlei artikelen, kleding en kruiden uit
Ethiopië. De dag heeft 175,84 euro voor de stichting
opgebracht.
Dit jaar is het WK Adoptiekids op 23 juni 2018 en de
stichting wil daar graag weer bij aanwezig zijn. Alleen al
de vlaggenparade met de honderden kinderen aan het
begin van het toernooi is een hartverwarmende
gebeurtenis.

Prachtige voetbalzomer met sponsoracties
Op vele sportvelden is vorig jaar een sponsoractie gehouden om Kans op Toekomst te
ondersteunen. Sportevents4Kidz organiseerde bij VV Lemmer, SV Lottum, SVM
Marknesse en RKMSV in Meijel voetbalweken gevuld met trainingen, wedstrijden en
spelletjes. Aan het eind van deze week dribbelen de kinderen met de bal aan de voet
vele keren over het veld heen en weer om zoveel mogelijk geld op te halen. Ook zijn er
op het korfbalveld in Lottum honderden ballen in de korf gescoord voor het goede doel.
Dat heeft hele mooie resultaten opgeleverd. In totaal is afgelopen zomer € 5.666,45 bij
elkaar gedribbeld.
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We konden aanwezig zijn om cheques in ontvangst te nemen. Leuk om te zien hoe
enthousiast iedereen is. We hebben heel veel waardering voor alle vrijwilligers die deze
voetbalweken mogelijk maken. Kinderen, ouders, vrijwilligers en medewerkers van
Sportevents4Kidz: Hartelijk bedankt!!

Nieuwe bestuursleden gezocht
De afgelopen tien jaar hebben Ria Wijland en Erik van Krevel zich ingezet om kansarme
kinderen in Ethiopië een betere toekomst te geven. Zij dragen dit stokje nu graag over
aan anderen. Ria heeft als penningmeester binnen de stichting zorg gedragen voor alle
financiële zaken en Erik was de motor achter de website. Voor beiden veel lof voor hun
betrokken inzet en vele werk. Een dankwoord van Ria en Erik:
Na meer dan 10 jaar actief te zijn geweest binnen het bestuur van Kans op Toekomst,
geven wij graag en met veel vertrouwen het stokje over aan onze medebestuursleden.
Vanuit onze achtergrond met drie geadopteerde kinderen (een uit Brazilië en twee uit
Ethiopië) zijn we altijd zeer betrokken geweest bij het ultieme doel van Kans op
Toekomst: het verschaffen van mogelijkheden - hoe klein dan ook - aan kansarme
kinderen. Of dat nu door sponsoracties (bijvoorbeeld één van de voetbaldagen),
donateurondersteuning of een marktkraampje was, het was allemaal even leuk, nuttig en
vol voldoening! We blijven Kans op Toekomst natuurlijk een warm hart toedragen, en
waar mogelijk actief volgen. Hartelijk dank aan iedereen voor jullie betrokkenheid en
gulheid.
Dat betekent dat we versterking kunnen gebruiken. Ben jij de enthousiaste persoon die
zich in wil zetten voor de stichting? Meld je dan aan om het bestuur te ondersteunen.
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Hartelijk dank aan onze donateurs
Kans op Toekomst bedankt graag iedereen die ons de afgelopen jaren heeft ondersteund.
U ziet dat we met uw donatie in staat zijn om een groot aantal kinderen een kans op een
goede toekomst te geven. Alhoewel we het afgelopen jaar minder hebben kunnen doen,
zijn we nu, met een vernieuwd bestuur, hard op weg om weer meer kinderen te
ondersteunen. Hopelijk kunnen we ook het komende jaar daarbij op uw steun rekenen.
Wilt u ons helpen? Dat kan! U kunt een kind aan een toekomst helpen door het te
ondersteunen. Uw kunt uw gift overmaken naar bankrekening NL22RABO0122656644,
t.n.v. Stichting Kans op Toekomst in Amersfoort
Voor meer informatie over de projecten van Kans op Toekomst verwijzen wij u naar onze
website www.kansoptoekomst.nl en de facebookpagina
www.facebook.com/Stichtingkansoptoekomst. Mailen kan ook:
kansoptoekomst@gmail.com
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