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Haaksbergen, 30-9-2019,
ingelaste nieuwsmail!
Beste mensen,
Het wordt tijd voor een update rond de stand van zaken
van de kleuterschool in Ndera en onze samenwerking
met de Wilde Ganzen.
Het gaat erg goed na de ondertekening van de contracten.
Tot nu toe kwam er 15.310 euro binnen dit jaar.
Velen haalden hun jaarlijkse bijdrage naar voren en
door een renteloze lening van 8000 euro van de
PG diaconie van Haaksbergen kon de bouw beginnen.
De eerste steen werd gelegd op 19 augustus.
In september waren Epa en Violette terug in Rwanda
na een behandeling van Epa in Belgie, die goed geslaagd
lijkt. Hij is nu tot zijn vreugde bezig met de begeleiding
van de bouw.
Wij hebben geboekt om naar Rwanda te gaan van
16 januari tot 6 februari 2020. Onze zoon, Pepijn, die
40 jaar geleden naar de 1e kleuterschool in Gisenyi
ging, gaat 1 week mee. Heel fijn.
De komende maanden gaan wij ons best doen om de nog
benodigde 8.068 euro bij elkaar te krijgen.
Er lopen nog een aantal aanvragen bij verschillende
fondsen. Ook zijn er al diverse collectes toegezegd. We hebben er vertrouwen in, dat het geld
er komt. We hebben de tijd tot 1 juni 2021 van de
Wilde ganzen. 5 oktober zal er een uitzending
Stand bereikte doel kleuterschool in NDERA
zijn bij het IKON voor hun deel aan ons project.
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###

In Rwanda werkt de kerk hard aan de bouw van
de kleuterschool en de verdere organisatie.
Via brieven zullen wij van onze kant pogen te
helpen bij de inhoudelijke organisatie.
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Het zou heel mooi zijn als de school kan gaan
functioneren in februari 2020.
In de komende nieuwsbrief van december
weten we meer.
Voor nu willen wij u allen hartelijk danken voor
alle steun en medeleven.

Er is op 22 juli van de diaconie in Haaksbergen 8000 euro
renteloos geleend zodat de bouw kon beginnen.

Hartelijke groet, namens Stichting IFUNI,
Jan en Nelleke van Schaardenburgh

De 1e steen is gelegd op 19 augustus
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