NIEUWSBRIEF, juni 2021, nummer 15
Stichting Kans op Toekomst ondersteunt sinds 2007 met kleinschalige structurele
hulp kinderen in Ethiopië die geen ouders hebben, op straat leven of in een heel
arm gezin wonen, door ze de mogelijkheid te bieden om naar school te gaan.
Met deze nieuwsbrief brengt Stichting Kans op Toekomst u op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen.

Gericht sponseren!
In nieuwsbrief 14 schreven we over een sponsormodel waar we mee gaan
werken. We hebben in overleg met ACSO, de lokale non-gouvermentele
organisatie (NGO) in Ethiopië voor de ondersteuning van kinderen, besloten om
te sponsoren vanuit een lijst die we samen hebben opgesteld. Op onze website
www.kansoptoekomst.nl staat een overzicht met praktische spullen die de
kinderen nodig hebben. Voor de komende periode focussen we ons op donaties
voor ontsmettingsmiddel, zeep en gezichtsmaskers. Hierbij een overzicht wat
nodig is. Onderaan deze nieuwsbrief staat meer informatie over hoe u kunt
doneren.

per stuk

Uiteraard kunt u zelf bij uw donatie aangeven waar u uw geld aan wilt besteden.
Ook blijft het mogelijk om een vrij te besteden gift te schenken, waarbij de
stichting kijkt wat noodzakelijk is. Over twee maanden geven we u een update
van hetgeen we bereikt hebben met deze actie.
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Hartelijk dank aan onze donateurs!
Kans op Toekomst bedankt iedereen die ons ondersteunt. 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. Als u ideeën heeft hoe
we als stichting meer geld kunnen inzamelen, om meer kinderen in Ethiopië
financieel te ondersteunen in hun ontwikkeling, horen we het graag via
info@kansoptoekomst.nl.

School in Hawassa
Eerder schreven we al over ons nieuw project. We zijn gestart met het
ondersteunen van vijf kinderen die in de grote stad Hawassa naar school gaan.
We betalen de schoolkosten, lunch en begeleiding van vijf leerlingen van de
school genaamd Sela Inat. De kosten per leerling bedragen €210,- per jaar. De
contacten met deze school lopen via stichting Chale. Zij zijn in staat om de
voortgang van de leerlingen lokaal goed te volgen. Samen met stichting Chale
zorgen we er voor dat als leerlingen starten met de school, dat zij deze ook
kunnen afronden en er niet voortijdig om financiële redenen mee moeten
stoppen.

Mevrouw Tsege Wubejege heeft de school opgericht en geeft kinderen een kans om te werken aan
een beter toekomst.
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Mooie cadeautip!
Vaak horen we dat mensen bij een verjaardag of jubileum niet meer weten wat
ze kunnen vragen. Mensen willen graag een cadeautje geven waar de ontvanger
blij van wordt. Onlangs heeft één van onze bestuursleden besloten voor haar
verjaardag een donatie te vragen voor het financieel ondersteunen van een
leerling van Sela Inat. Zo hebben we verschillende donaties ontvangen voor het
sponsoren van een leerling. De jarige ontvangt rapportages waarin de voortgang
van de leerling staat weergegeven. Wilt u een cadeaubon geven, laat het ons
weten via info@kansoptoekomst.nl of 06 – 3466 1962. We denken graag met u
mee hoe we dit vorm kunnen geven.

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,- + € 2,40
verzendkosten. De opbrengst hiervan gaat direct naar
onze projecten. U kunt het kookboekje bestellen door te
e-mailen naar info@kansoptoekomst.nl
Om uw bestelling vlot te laten verlopen vragen we u het
totaalbedrag van het aantal te bestellen boekjes over te
maken op de rekening van Stichting Kans op Toekomst te Amersfoort, onder
vermelding van het aantal kookboekjes, uw naam, adresgegevens en e-mail. 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,
Eindhoven.

Doneren

Wilt u ons helpen? Dat kan! U kunt een kind aan een toekomst

helpen door het schoolgeld (deels) te betalen of geld te geven voor één van de
producten, waar op de scholen een tekort aan is. Uw kunt uw gift overmaken
naar bankrekening NL22RABO0122656644, t.n.v. Stichting Kans op Toekomst in
Amersfoort. Ook kunt u producten betalen door de QR-code te scannen:

gezichtsmasker

ontsmettingsmiddel

zeep

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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