NIEUWSBRIEF, maart 2020, nummer 13
Met deze nieuwsbrief brengt Stichting Kans op Toekomst u op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen. Ook afgelopen jaar heeft u een welkome bijdrage geleverd aan de
projecten van de stichting, bedankt daarvoor. We wensen u een voorspoedig 2020!

School voor school actie.
Afgelopen zomer nam Simone contact met ons op. Ze vertelde over hun plan om
kinderen in Ethiopië te helpen en dit te doen door het ondersteunen van ons
schoolproject. Afgelopen december was het zover! We zijn enorm blij met dit initiatief en
hopen dat zij inspiratie zijn voor anderen… Dank je wel, namens het bestuur!

De goede doelen actie van groep 6A van de Vullerschool in Gorssel
Eind december hebben we met onze twee dochters, Julia en Eva, een rondreis door
Ethiopië gemaakt. Het doel van onze reis was om hun te laten kennis maken met hun
geboorteland. Ondertussen zijn we ook met hun roots bezig geweest, maar hebben ook
veel toeristische hoogtepunten van het prachtige Ethiopië bezocht. Eva wilde graag met
haar klas een goede doelen actie opzetten voor kinderen in Ethiopië. We hebben
verschillende mogelijkheden onderzocht en Stichting Kans op Toekomst sloot het beste
aan bij haar wens, namelijk andere kinderen ook een kans geven op goed onderwijs. We
hebben contact opgenomen met de stichting en kregen de mogelijkheid om het ACSOproject te bezoeken. Zij hebben onder andere een school in Bahir Dar. De klas van Eva
heeft gezamenlijk een actie bedacht. Eerst heb ik samen met Eva een presentatie
gegeven over Ethiopië en Stichting Kans op Toekomst. Alle kinderen wilden mee helpen
en hebben ideeën bedacht om geld in te zamelen. Dit hebben ze gedaan door ‘heitje voor
een karweitje’, dingen bakken en verkopen, lege statiegeldflessen verzamelen. In totaal
leverde dit een bedrag van € 100,- op. Daarnaast hebben alle kinderen spullen
ingezameld om te kunnen geven aan de kinderen van deze school. Deze spullen
bestonden uit zeep, tandenborstels, tandpasta, speelgoed, kleding, pennen, potloden,
schriften, etc. Ieder kind heeft vervolgens een tasje versierd met een mooie tekening en
een foto van hun zelf toegevoegd.
Op maandagochtend 23 december hadden we een afspraak met de school gemaakt.
Eerst de bus vol geladen met alle 30 tasjes. Voor onze bagage was geen plek meer, die
moest op het dak. We kwamen aan bij het kantoor en werden opgewacht door Yemane,
de projectcoördinator van ACSO in Bahir Dar. Hij heeft ons veel verteld over de school en
hun werkzaamheden. Vervolgens zijn we naar het schoolgebouw doorgereden. Daar
troffen we de kinderen spelend aan in de ‘rustruimte’ omdat ze pauze hadden. We
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hebben daar samen met de kinderen liedjes gezongen en dansjes gedaan. Zij hebben ons
de Ethiopische versie geleerd en wij gingen wat Nederlandse liedjes en dansjes voordoen
en leren. Dit was erg leuk. Vervolgens gingen de kinderen naar hun klaslokaal en daar
heeft Eva alle tasjes uitgedeeld. De kinderen kwamen een voor een naar voren, gaven
Eva een hand en kregen een tasje. Toen dit klaar was hebben de kinderen nog een
‘danklied’ voor ons gezongen. Wij gingen weer terug naar het kantoor waar een mooie en
gastvrije koffieceremonie voor ons werd verzorgd. Hier heeft Eva de envelop met geld
overhandigd aan Yemane en vervolgens hebben we onze reis weer voortgezet en gingen
we naar Gondar toe. Het was een fantastische ochtend. Er wordt goed en mooi werk
verricht op deze school waar we allemaal blije kinderen zagen.
Heel fijn dat we de gelegenheid kregen om de school te bezoeken.
Simone Beerthuis

Zomer: spontane inzamelactie.
Via Facebook werden ons gebruikte sportkleding en schoenen
aangeboden voor Ethiopië. Toevallig was er ook net de mogelijkheid
om met twee werkbezoeken van de Universiteit Maastricht extra
koffers met kleding mee te geven. Zogezegd, zo gedaan. Samen
met andere spullen zijn deze naar Addis gevlogen en daar aan
ACSO overhandigd. Ze waren erg
blij met de voetbalshirts,
broeken, schoenen, scheenbeschermers en ballen. Zo kunnen ze
sportief weer even vooruit.
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Weer een geslaagd WK Adoptiekids
In aanloop naar het WK voetbal in 2010 in Zuid-Afrika is het
idee ontstaan van een voetbaltoernooi waaraan alleen
geadopteerde kinderen mee konden doen. De kinderen en
ouders konden elkaar ontmoeten, vrienden maken en
kinderen ook nog eens voetballen. Op 22 juni 2019 vierde
het WK Adoptiekids het 2e lustrum, het 10e WK AdoptieKids!

Net als voorgaande jaren was Stichting Kans op Toekomst aanwezig met een eigen
markt- en informatiestand. Én dit jaar werd er een officiële wedstrijdbal verloot!
Een mooie dag waarin sportiviteit en ontmoeting
centraal stonden en we in onze stand de projecten
konden toelichten en allerlei artikelen, kleding en
kruiden uit Ethiopië verkochten. En natuurlijk ook
onze kookboekjes! Nieuw in onze stand waren dit jaar
de hars wierook (gekocht bij de kerk bij Entoto
Mountains), de Ethiopische thee en de chocolade
repen.
Middels verloting maakten deelnemers kans op de
door ons gesponsorde WK AdoptieKids wedstrijdbal!
Deze is gewonnen door Tjalling! Uit handen van de
voorzitter ontving hij de officiële wedstrijdbal.
Dit jaar is het WK Adoptiekids op 27 juni 2020 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.

Voortgang
Scholingsproject ACSO
De leeftijd van de kinderen die 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.

Maart 2020 nieuwsbrief nr. 13

www.kansoptoekomst.nl

In verband met ons teruglopende budget is er
door ons voor gekozen om geen ander project te
gaan
ondersteunen.
Hierbij
is
gelet
op
uitvoerbaarheid,
beschikbaar
budget
en
rapportage mogelijkheden. Ons doel is om 100
kinderen te gaan ondersteunen binnen het ACSO
schoolproject. Dat betekent meer dan een
verdubbeling! Daarnaast gaan we dit voorjaar
uitzoeken welk praktisch project we ook kunnen
helpen realiseren. Denk daarbij aan het
aanleggen van waterputten en openbare wc en
douches.

Jubileum op het werk
Afgelopen jaar hebben twee jubilarissen aan ons gedacht. Ze hebben vanwege hun 25
jaar op het werk een receptie en etentje mogen organiseren. De collega’s van de
jubilarissen hebben hen geen cadeau gegeven, maar geld ingezameld voor de Stichting
Kans op Toekomst. Beide jubilarissen danken we hiervoor enorm, dit heeft een bedrag
van € 1205,- voor de stichting opgeleverd. De jubilarissen wensen we nog een heel fijne
werktijd en erg fijn dat jullie aan ons gedacht hebben.
Dus mocht je ook al zo lang ergens werken en denk je wil ik eigenlijk wel een cadeau?
Spoor je collega’s aan om geld in te zamelen zodat kinderen in Ethiopië naar school
kunnen. Zo help jij een ander en heb je een fijn jubileum.
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Breakdance project
De opbrengst van de vierde Charity
Battle is geheel ten goede gekomen aan
het breakdanceproject in Bahir Dar. De
kinderen
hebben
kunnen
trainen
ingedeeld in twee groepen, beginners en
gevorderden. In totaal konden 40
kinderen meedoen. Wekelijks waren er
twee trainingen van 1,5 uur en
regelmatig hebben ze optredens gehad.
De kinderen zijn voorzien van schoenen
en T-shirts. Ook is een zeil aangeschaft
en zijn prijzen beschikbaar gesteld. Ze
hebben hun breakdance vaardigheden
kunnen ontwikkelen. Naast school en een
straatleven is het ook gewoon leuk om
andere uitdagingen te hebben en met
plezier naar het ontmoetingscentrum te
komen voor de trainingen.

Laatste Ethiopische kookboekjes!
De laatste exemplaren van het kookboekje met maar liefst 20 heerlijke recepten liggen
voor u klaar.
U geniet thuis van de heerlijke Ethiopische
gerechten en intussen
helpt u 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:
info@kansoptoekomst.nl
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.
Het kookboekje is ook verkrijgbaar bij het Oost
Afrikaans restaurant Asmara, in Eindhoven.
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Nieuwe bestuursleden & sponsoren gezocht
Onze stichting bestaat momenteel uit 4 bestuursleden. Samen hebben we de afgelopen
jaren gewerkt aan het onze 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. We hebben versterking nodig! Bent u de
enthousiaste persoon die in 2020 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.
We hopen dat de acties, omschreven in deze nieuwsbrief, u inspireert. Er zijn vele
manieren waarop u uw steentje kunt bijdragen! Het ‘school voor school project’ is hier
een mooi voorbeeld van! Zeker wanneer je het plan hebt om een reis te maken door
Ethiopië. Maar ook wanneer dit niet aan de orde is, kun je op een school projecten
indienen. Iedere school heeft sponsor acties, het zou mooi zijn wanneer de kinderen in
Ethiopië bij de scholen onder de aandacht komen.
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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