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Kleintjes
worden groot!

Wordt
vriend(in)

Een verhaal van
Annette Klijnsma

Van de Stichting
Tan-kids!

Beste nieuwsbrieflezer,
Aan het einde van dit jaar worden wij verrast door de XL IMPACT in het leven van een
moeder in ons project.

Ken je haar nog?

De vrouw met de piri-piri saus en de
stralende lach uit onze nieuwste
promovideo?
Haar naam is Fatuma en ze is de moeder
van Shani en Najima.
(Klik op onderstaande link om het filmpje
te bekijken.)

Anderhalf jaar geleden werd ze bij ons aangemeld. Deze alleenstaande moeder zag het niet
meer zitten. Er was geen geld, te weinig eten en ze was haar hoop op een betere toekomst
verloren.
Fatuma stelde met de familiecoach de volgende doelen voor 2018:
1. Dakplaten op het huis en de muren verder bouwen
2. Water en elektriciteitsvoorzieningen aanleggen
3. Inkomen genereren met nieuwe activiteiten
Fatuma ging een jaar geleden naar de business training en kreeg nieuwe energie! Zij startte
direct met de productie en de verkoop van haar nieuwe product: piri-piri saus.
Shani en Najima werden opgenomen in het
schoolsponsorplan, zodat zij daar geen zorgen over
had. Ze werkte hard en maakte lange dagen. Maar de
verkoop ging erg goed. Ze onderscheidde zich door
het product “langer houdbaar” te maken.
Ook deed deze slimme moeder aan marketing in de
omliggende wijken zodat haar omzet steeg.
Iedere week kocht zij hiervan blokken cement en
spaarde ze voor de dakplaten. Ze sloot zich aan bij
een spaargroep en vond mensen die haar konden
helpen met het aanleggen van waterkraan.
Tijdens de huisbezoeken van Wein begon ze ook opvoedingsvragen te stellen. En zo stapte
Fatuma uit de neerwaartse spiraal van armoede en kreeg ze regie over haar (gezins)leven.
2 weken geleden vertelde ze dat haar omzet
verdrievoudigd is en liet ze vol trots zien hoe ver ze
is met haar huis.
Fatuma draagt met recht de titel van onze
nieuwsbrief: zij heeft XL IMPACT gehaald uit ons
hulpprogramma!
Niet alle vaders en moeders zijn in staat om in een
jaar tijd zóveel te bereiken als Fatuma. Toch kunnen
we zeggen dat alle kinderen en gezinnen in ons
project, op hun eigen manier en tempo vooruit zijn
gegaan in het afgelopen jaar.

Isacki: Ik ben 5
maanden geleden
begonnen met de
Engelse lessen op het
kinderterrein.
Ik haal nu betere
cijfers op school. Ook
hebben we veel lol met de Engelse
leraar, het is hier supergezellig.
Josia: Ik heb me dit
jaar heel erg rot
gevoeld op school
omdat ik vaak werd
uitgelachen. Coach
Wein heeft naar mijn
verhalen geluisterd. Ik
vertelde dat ik graag
naar een andere school wilde gaan.
Wein heeft mij meegenomen voor een
interview, maar door de strenge eisen
kon ik eigenlijk niet naar deze school.
Toch heeft God een wonder gedaan. Ik
ben toegelaten en voel me zo blij!
Thuis danken wij God iedere dag voor
zijn goede zorg.

Samuel: In
2017 was ik
nog vaak ziek
en had ik vaak
honger. Maar
nu krijg ik wel
5x per dag
eten dat heel
lekker smaakt. Ook ben ik vrolijker en
speel ik met andere kinderen. We
wonen in een ander huis waar mijn
moeder bloemen borduurt op lakens.
Supermooi! En…..in januari mag ik naar
mijn nieuwe school. Met de schoolbus!!
2018 was echt MIJN jaar!
Tuwonge: YES….ik ga
naar de brugklas en
ik heb supergoed
gescoord voor mijn
toelatingstest!! Ik
hoop dat ik in januari
naar privé school
Mesac kan gaan,
samen met Samson,
Joseph en Ally.

YES!! Doe je mee?

Doe je mee met een eindejaar donatie?
Met jouw gift verminder je de armoede in het leven van een kind in Tanzania!
Wist je bijvoorbeeld dat je met € 10,- per maand de schoolmaaltijden kunt schenken aan één
van onze sponsorkinderen?
Of doneer:
€ 15,- schoolreisje 2019 voor 1 kind
€ 30,- uniformen 2019 voor 1 kind
€ 50,- schoolboeken 2019 voor 1 kind
Maak je gift over op IBAN NL 84 INGB 0006475295 t.n.v. stichting Tan-kids te Doetinchem.
Of doneer via deze knop: https://www.geef.nl/nl/doneer?charity=7455&mode=externa

HARTELIJK DANK VOOR JOUW BELANGSTELLING EN SUPPORT!
HET TAN-KIDS TEAM WENST JOU GEZELLIGE FEESTDAGEN TOE
EN GEZOND GELUK VOOR 2019!
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u annette@tan-kids.com toe aan
uw adresboek.

