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16 juni 2019 - Save the date
We hebben geweldig nieuws! Collega Wein Peter Nyasi
en zijn dochter Tracy komen (voor het eerst!) naar
Nederland! Zij zullen de laatste 2 weken van juni bij
ons op bezoek komen. Naast een aantal
werkbesprekingen zullen we hen uiteraard graag iets
van ons mooie land laten zien!
Vind jij het leuk om Wein en Tracy, onder het genot
van een hapje en drankje te ontmoeten? Wees dan van
harte welkom tijdens het open huis op zondagmiddag
16 juni, van 16.00 tot 19.00 uur. Adres: Slotlaan 2,
7006 HD DOETINCHEM.

Licht op het kinderterrein
Misschien had je de foto’s al op facebook voorbij zien
komen: Abdul, één van onze middelbare scholieren,
heeft elektriciteit aangelegd, zodat er ’s avonds licht
is onder de grote witte tent op het kinderterrein.
Het is ’s avonds al vroeg donker en er zijn veel
scholieren die op het terrein willen studeren. Ze
vertelden aan Wein dat ze nergens de rust en de
ruimte hebben om hun huiswerk te doen. Thuis is er
voor deze jongeren geen ruimte en geen stroom
beschikbaar. Ze zijn ontzettend blij dat ze op het
kinderterrein een rustige plek hebben gevonden voor
studie, discussie en het lezen van boeken. Het raakt
ons dat we met weinig middelen een grote impact hebben op het leven van deze scholieren!
Als ze zich goed kunnen voorbereiden op hun examens, zullen hun slagingskansen optimaal
zijn.

Abdul de electriciën
Toen Abdul nog op de middelbare school zat
was hij al zo slim en handig om zonnepanelen
op het dak van hun huisje te installeren. Zijn
zus heeft daardoor stroom voor haar
naaimachine, waarmee ze een bijdrage levert
aan het levensonderhoud van haar moeder,
haar broers en zichzelf. Abduls moeder is
weduwe en verdient geld met het verkopen
van groente, fruit en levensmiddelen. Het is
prachtig om te zien hoe dit gezin elkaar
steunt. Samen voelen ze zich gelukkig en
sterk.
Wij willen de hulpverlening aan dit gezin graag gaan afsluiten met het sponsoren van een
vakopleiding voor Abdul. Het is geen verrassing dat hij graag elektricien wil worden. Als Abdul
zijn beroepsopleiding klaar heeft en werk heeft gevonden, zullen zij een zelfvoorzienende
familie zijn. We zullen dan dankbaar afscheid van hen gaan nemen.
In de komende maanden verwachten we antwoorden te ontvangen op de donatieverzoeken
die we voor schoolsponsoring hebben openstaan.

Een ongewenst afscheid
Op 11 april 2019 overleed heel onverwachts Selina Tindwa, weduwe en moeder van
Abisina, Tuwonge en Princes. Selina is slechts 44 jaar geworden.
Klik op onderstaande foto’s om de berichten te zien.

In Memoriam

Geen weeshuis

voor Abisina, Tuwonge en Princes!

Selina Tindwa
Doneer hier zodat zij in hun ouderlijk
huis kunnen wonen!

Een gewenst welkom!
Niet eerder schreven we een nieuwsbrief met
zoveel gemengde gevoelens. Afscheid nemen
en nieuw leven verwelkomen…het heeft
allemaal een plek in ons leven en werk:
In de afgelopen maand is het gezin van
Christopher en zijn vrouw verblijd met de
geboorte van een prachtige en gezonde
dochter! Via collega Raymond hebben we onze
felicitaties kunnen overbrengen. Hij vertelde
dat het heel goed met hen gaat!
Christopher is family coach en trainer in de 3
kleine dorpjes waar we onlangs 30 kinderen
konden voorzien van schoolspullen. Binnenkort
start hij een nieuw coaching programma op,
waardoor de ouders leren om planmatig
meerdere handeltjes op te zetten. Christopher
combineert dit met lessen over money
management, zodat de ouders bewust keuzes
leren maken en prioriteiten stellen met
betrekking tot hun financiën.
Meer over onze plannen voor 2019/2020 lees je hier:
https://tan-kids.nl/wp-content/uploads/2019/05/Beleidsplan-2019-2020.pdf

Hartelijk dank voor je belangstelling en support!
We wensen je een hele fijne zomer toe
en wie weet tot ziens op zondagmiddag 16 juni a.s. !
Een zonnige groet van het Tan-kids team Doetinchem
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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.

