NIEUWSBRIEF, november 2018, nummer 12
Met deze nieuwsbrief wil Stichting Kans op Toekomst u op de hoogte brengen van de
laatste ontwikkelingen. Ook afgelopen jaar heeft u een welkome bijdrage geleverd aan de
projecten van de stichting, bedankt daarvoor. We wensen u alvast een mooie feestmaand
en een voorspoedig 2019!

Laatste Ethiopische kookboekjes!
De laatste exemplaren van het kookboekje met maar liefst 20 heerlijke recepten liggen
voor u klaar. Een mooi cadeautje voor in de feestmaand!
U geeft het receptenboekje aan iemand
cadeau en helpt intussen de kinderen in
Ethiopië een stapje verder…
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.
Vanaf zaterdag 17 november is ons
receptenboekje ook verkrijgbaar bij
Ethiopisch restaurant Walia in Breda.
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Voortgang Scholingsprojecten
De leeftijd van de kinderen de we helpen varieert van zes tot zeventien jaar. De kinderen
zitten verspreid over kleuterklas tot de twaalfde klas. De groep bestaat uit
straatkinderen, wezen en kinderen van arme gezinnen. De kinderen ontvangen
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 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 2017-2018 werden in Bahir Dar 107
kinderen ondersteund. Wegens het uitblijven van informatie over de voortgang van het
scholingsproject in Addis zijn hier geen kinderen meer ondersteund. Dit schooljaar
kunnen we nog 40 kinderen ondersteunen in Bahir Dar. Deze terugloop heeft alles te
maken met het beschikbare budget, dat het afgelopen jaar flink is gedaald.
In verband met dit teruglopende budget is er door ons voor gekozen om nog één ander
project te gaan ondersteunen in plaats van de twee projecten die we voor ogen hadden.
Het contact met dit project is inmiddels gelegd, maar er zijn nog geen concrete afspraken
gemaakt. Hierbij wordt gelet op uitvoerbaarheid, beschikbaar budget en rapportagemogelijkheden. We beslissen begin 2019 of dit we project kunnen gaan ondersteunen en
op welke manier we dit kunnen doen. In het volgende nieuwsbrief wordt de voortgang
hierover aan u gemeld.

Breakdancers trainen door
In 2018 zijn de breakdancers in Bahir Dahr
voortgegaan
met
lessen,
trainingen
en
wedstrijden. Ze hebben een speciale batttle gehad,
met als hoofdprijs shirts van de breakdance crew
Fresh Allstars uit Weert. Ook treden ze op in eigen
kleding
en
hebben
ze
een
banner
en
promotiemateriaal gemaakt. Ze hopen met
breakdancen te kunnen doorgaan, want het geeft
ze naast het moeilijke leven in armoede of op
straat, veel plezier en ontspanning en doet ze even
aan andere dingen denken.
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Op 27 mei vond bij breakdance-school Fresh in
Weert de vierde Charity Battle plaats. De
opbrengst van deze dag komt geheel ten
goede aan het breakdanceproject in Bahir Dar.
Het was een succes met 150 bezoekers en wij
mochten maar liefst €1050,- in ontvangst
nemen. Zeer welkom, want daarmee worden
de lessen in Bahir Dar weer een flinke tijd
gesponsord.

Ook dit jaar weer 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 vond het evenement plaats
op 23 juni. 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
ons
kookboekje mét kruiden uit Ethiopië. De
dag heeft €183,30 euro voor de stichting
opgebracht.

Volgend jaar is het WK Adoptiekids op 22
juni 2019 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.
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Warme voetbalzomer met sponsoractie
De afgelopen jaren werd er door
Sportevents4Kidz veel geld in
gezameld tijdens de sponsoractie,
om Stichting Kans op Toekomst te
ondersteunen. Sportevents4Kidz
organiseerde dit jaar ook weer
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.
Dit jaar heeft voetbalclub Meijel
het bedrag van €701,65 voor ons binnengehaald. We hopen dat andere clubs volgend
jaar ook weer iets voor ons kunnen betekenen. Kinderen, ouders, vrijwilligers en
medewerkers van Sportevents4Kidz: Hartelijk bedankt voor jullie sportieve inzet!

Nieuwe bestuursleden gezocht
Vorig jaar hebben we afscheid genomen van Ria en Erik. We zijn nu met 4 bestuursleden
en hebben de laatste periode gebruikt om een aantal zaken te versterken. Zo is er de
vernieuwde website, onze FB pagina en onze zoektocht naar geschikte projecten om te
ondersteunen. Daarnaast zijn er nog alle reguliere taken die bij een stichting komen
kijken. We merken dat we hiervoor nu te weinig bestuursleden hebben. We komen
letterlijk tijd tekort. Dat betekent dan ook dat we versterking nodig hebben. Bent u de
enthousiaste persoon die in 2019 een nieuwe uitdaging wil aangaan en zich samen met
ons in wil zetten voor de kinderen in Ethiopië? Meld u dan aan om het bestuur te
ondersteunen. U bent van harte welkom!

Hartelijk dank aan onze donateurs
Kans op Toekomst bedankt iedereen die ons de afgelopen jaren heeft ondersteund. U ziet
dat we met uw donatie in staat zijn om kinderen een kans op een goede toekomst te
geven. Gezien het feit dat we het afgelopen jaar een terugloop hebben moeten
vaststellen, zijn we hard opzoek naar manieren om meer geld in te zamelen en daardoor
weer meer kinderen te kunnen 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 onze Facebookpagina
(www.facebook.com/Stichtingkansoptoekomst).
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