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Voorwoord van de voorzitter
Waar wordt gewerkt worden fouten gemaakt. Een welbekend spreekwoord. Dit geldt ook voor ons.
Wat er is fout gegaan en hoe we het oplossen leest u in het eerste artikel. Gelukkig valt het
allemaal mee en kunnen we al onze acties verantwoorden. Zou u dat eens met eigen ogen willen
aanschouwen en de kinderen op deze school bezoeken? Lees dan in het slot artikel en in de bijlage
hoe dit voor u werkelijkheid kan worden. Wij wensen u veel leesplezier in deze nieuwsbrief.

Het voetpad tussen de scholen
Bij de oplevering van de kleuterschool is geen rekening gehouden met het aanleggen van een voetpad.
De kinderen lopen bij slecht weer door de modder waardoor de klaslokalen behoorlijk vuil worden. De
schoolleiding heeft hiervoor als oplossing om het voetpad te voorzien van kiezels. Maar kinderen zijn
kinderen… spelenderwijs gingen de kinderen met de steentjes spelen/gooien wat leidde tot een
gebroken ruit. Kortom dit was niet de juiste oplossing.

Om deze problemen te voorkomen hadden wij achteraf gezien het verharden van het pad moeten
meenemen in het bouwproject. We hebben nu de afspraak gemaakt dat de school de ruit zal vervangen,
en wij voor een structurele oplossing van het voetpad gaan zorgen. Op dit moment worden hiervoor
meerdere offertes opgevraagd voor het verharden van het voetpad.

Ontwikkelingen rondom de geluidsinstallatie
Door de koop van de geluidsinstallatie is een kerkkoor nieuw leven ingeblazen met als doel de jongeren
een andere tijdsbesteding te bieden dan alleen rondhangen op straat. Dit als aanvulling op het
voetbalinitiatief waarbij jongeren elkaar sportief kunnen ontmoeten.
In de vorige nieuwsbrief hadden wij het over het succes van de eerste bijeenkomst. Inmiddels heeft zich
de eerste groep jongeren aangemeld voor het kerkkoor. Onderdeel van deelname aan het koor is dat ze
een contract moeten tekenen waarin ze verklaren zich voor langere tijd te verbinden aan het koor.
Met dit contract wordt beoogd dat jongeren die zich aanmelden geen eendagsvliegen zijn, maar dat er
commitment wordt gevraagd. Maar bovenal geeft men met dit contract de jongeren het gevoel dat ze
erbij horen en er dus toe doen.

Oproep!
Wij krijgen van donateurs
soms de vraag of zij ook op
een andere manier een
bijdrage kunnen leveren. De
ideeën hebben dan vaak
betrekking op zelf een actie
opzetten voor de stichting.
Een bijzonder geslaagd
voorbeeld hiervan was het
benefietconcert van de
Zanggroep Pabo uit
Helmond, de Basisschool
Dierdonk uit Helmond die
met het thema Afrika
meerdere projecten heeft
gedaan en de ontwerpster Irena Matheeuwsen die ons in contact heeft gebracht met de Saltoschool uit
Eindhoven en twee van haar modeshows heeft gekoppeld aan onze Stichting.
Heeft u zelf ideeën of bent u geïnspireerd geraakt door de voorbeelden die wij hebben genoemd, dan
nodigen wij u graag uit om hierover met ons van gedachten te wisselen. U kunt hiervoor contact
opnemen met Wim van Berlo, voorzitter en telefonisch bereikbaar op 06 - 436 11 973 of per mail:
wim@mmf-zuidafrika.nl of met Anja Lawera, telefonisch bereikbaar op 06 - 124 01 473 of per mail:
anja@mmf-zuidafrika.nl.

Fotoreis Zuid-Afrika
Wilt U onze projecten graag een keer van dichtbij
beleven en heeft U een passie voor fotografie? Dan kunt
U in april 2015 een avontuurlijke fotoreis ervaren in het
gebied Mooirivier (Bruntville) in Zuid-Afrika. Tijdens deze
reis brengen wij o.a. een dag door in de wijk Bruntville.
Daarbij komt u in contact met de mensen en onze
projecten, waarbij een etentje bij de mensen in de wijk
niet zal ontbreken. Voor meer informatie verwijzen wij u
naar de poster in de bijlage.

Zie de bijlage in de mail voor een grotere afbeelding

