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Nieuwsbrief 1e kwartaal 2017

Samen bouwen we een prachtig jaar!
Beste vrienden en sponsors,
Het jaar 2017 zijn we ingegaan met deze nieuwjaarswens:

Stichting Tan-Kids
Slotlaan 2,
7006 HD Doetinchem
M: 06 37289585
Bankrekeningnummer:
NL84INGB0006475295

We kunnen zeggen dat deze wens al volop realiteit is geworden! Het is NU al
een prachtig jaar! We zijn samen met jullie (én met nieuwe partners) volop in
beweging om goede dingen te geven aan de kinderen in Tanzania. Binnenkort
ontvang je ons beleidsplan, waarin je meer kunt lezen over onze plannen.
In onze vorige nieuwsbrief hebben we jullie voorgesteld aan een aantal Tankids,
hun familie en het projectrestaurant. In deze brief nemen we jullie mee naar het
kinderterrein dat vorig jaar is geopend.

Een speciale plek voor kinderen
Op de nieuwjaarskaart zie je het kinderterrein tijdens een speeldag in november.
Zoals je ziet is het een groot terrein met bomen, afgezet met een hek en voorzien
van enkele picknicktafels. Het plan is om in de toekomst op deze plek een
prachtig studiecentrum te bouwen. Tot die tijd wordt het terrein volop gebruikt om
kinderen een veilige plek te bieden voor educatieve activiteiten
Op de foto zie je Mozes die de
lessen op school niet begrijpt.
Op de reguliere
overheidsschool zitten de
klassen bomvol met kinderen.
Mozes loopt het gevaar om
buiten de boot te vallen en niet
naar de middelbare school te
kunnen. Wat geweldig dat zijn
nood bekend werd toen hij ging
meedoen in de toneelgroep op
het kinderterrein! Doordat hij
zich leerde te uiten kwam de
toneeldocent er achter dat hij hulp nodig had. Op de foto zie je een middelbare
scholier die hem helpt met zijn huiswerk. Gaaf!!
Alle kinderen in de wijk zijn
welkom en dat goede nieuws
gaat als een lopend vuurtje
rond! De kinderen hebben
geen boeken en kunnen
nergens boeken krijgen. Het is
een feest voor ze om boeken te
komen lezen! Na een prachtige
boekdonatie van het schip
“Logos Hope” zijn er vorige
maand ook boeken gegeven
door de internationale school
HOPAC in Dar es Salaam. Wij
hebben geld gestuurd voor extra boekenkasten.

Het komende jaar op het kinderterrein
Onze collega’s gaan een aantal educatieve activiteiten starten. Er zijn positieve
gesprekken geweest met (professionele) vrijwilligers die zich hiervoor willen
inzetten. Wat een werk en wat een inzet is daar voor nodig!
Om deze plannen te helpen realiseren willen wij de onkosten gaan financieren
voor o.a. :
Toneelles voor 20 kinderen (2x per week)
Engelse les voor 20 kinderen (2x per week)
Begeleiding en professionalisering van de kinderbibliotheek (3x per week)
Een oriëntatie bezoek aan de Universiteit van Dar es Salaam voor 30 middelbare
scholieren.
Ook willen we sponsors gaan zoeken voor het inrichten van een klein kantoor en
een keuken. (er is nu nog geen overdekte ruimte)

Doe je mee?

Tan-kids wil nieuwe kansen pakken in de goede doelen wereld! Op digitale actieplatforms, door crowdfunding en door ons te verbinden aan kortdurende
avontuurlijke events.
Daarom zijn wij op zoek naar enthousiast en ondernemend talent. Wil jij in je vrije
uurtjes weleens “scoren voor het goede doel”? Bel ons dan op 06 3728 9585.

123inkt.nl
Heb je thuis, op je werk of op je school lege cartridges liggen? Deze kunnen geld
waard zijn! De vergoedingen voor jouw lege cartridges kun je via het recycling
programma van 123inkt.nl doneren aan stichting Tan-kids.
Zo werkt het:
1. Ga naar http://www.123inkt.nl/tankids
2. Controleer of jouw cartridges in aanmerking komen voor een vergoeding
3. Vul je recycle-aanvraag in en selecteer Tan-kids voor de vergoeding van
jouw cartridges.
4. Je stuurt jouw cartridges gratis naar 123inkt.nl.
5. Zij maken 100% van jouw vergoeding rechtstreeks over aan de stichting Tankids.

Platte computermonitoren gezocht!
We zijn enorm blij gemaakt met een donatie van 6 computers voor het
kinderterrein. Hiervoor zijn we met spoed op zoek naar 6 platte monitoren. We
kunnen alles gratis meesturen met een vliegtuig mits we het op 18 maart a.s.
afleveren. Heb je één of meerdere monitoren voor ons? Laat het ons weten op
info@tan-kids.com of bel 06 3728 9585.

Hartelijk dank voor je steun en belangstelling!
SAMEN BOUWEN WE EEN PRACHTIG JAAR!
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