NIEUWSBRIEF 9
Winschoten, december 2018
Beste familie, vrienden, bekenden, sponsors, donateurs,
Voor u ziet u de 9e nieuwsbrief van onze stichting.
2018 was voor STS een heel druk jaar, met veel mooie resultaten. Hier een greep uit de feiten.
*We leggen contact met MBO Campus/Noorderpoort in Winschoten en krijgen voor elkaar dat 2
studenten van de ICT afdeling een nieuwe website voor ons gaan maken en ons logo (zie hierboven)
vernieuwen. De studenten doen dat als stage, voor ons dus gratis! Geweldig!
*In maart nemen we deel aan Wandelen voor Water (een landelijke actie i.s.m. De Wilden Ganzen)
met basisschool de Noordkaap in Oostwold. Kinderen van groep 7 en 8 hebben 5 km. gelopen met 5
liter water op hun rug. In de weken daarvoor hebben ze geld ingezameld in het dorp en een statiegeldactie gehouden. Het doel was 2 waterputten, en dit doel werd gehaald dankzij medewerking van
de gemeente Oldambt! Op dit moment is men in Togo begonnen met de aanleg van de 2 putten,
want het is nu de droge periode.

*In mei winnen we realisering van 3 waterputten d.m.v. De Nacht van de Fooi, een landelijke studentenactie in studentensteden, ook weer i.s.m. de Wilde Ganzen. Het doel was: 3 waterputten en
dit gaat dus door! Een fantastisch resultaat, met dank aan de studenten en de Wilde Ganzen.

*Bij KOOK in Alkmaar vragen we begin dit jaar om een subsidie voor een solarinstallatie bij de medische post. We krijgen €3500,- en verwezenlijken hiermee een grote wens van het dorp: elektrisch
licht en een koelkast. De vrouwen hoeven nu niet meer ‘s nachts bij kaarslicht te bevallen en in de
koelkast kan men medicijnen bewaren, zoals entstoffen voor kinderen maar ook antigif tegen slangenbeten.

plaatsing zonnepaneel en het spannendste moment: doet het licht het echt? Ja hoor!

daar komt de koelkast!

*Eind augustus rijden de heren van Delden met vrienden in 2 teams de Balkan Rally (4000 km in 11
dagen zonder GPS en snelwegen) en verzamelen voor STS bijna €1900! Hiervan zal een latrine gebouwd worden, de 3e!
*In september hielden we weer een gezellig sponsordiner met ongeveer 60 deelnemers. De opbrengst was €1300,-: een halve waterput. Nu dus nog de andere helft! Hiervoor is ook de opbrengst
van de kleine* kerstmarkt in december bij een goede vriendin bestemd, maar dat zal nog niet genoeg zijn…. Ook willen we nog een kleine actie starten om * medische ‘gereedschappen’ voor de
medische post te kunnen kopen, want hun basisuitrusting daar stelt vrijwel niets voor…
Wij hebben, toen wij vorig jaar januari in Togo waren, de chief en de bevolking beloofd ons te blijven
inzetten en echt: Wij maken, door uw hulp, echt verschil! Uw geld wordt goed besteed en men is er
zeer dankbaar voor. We blijven zoeken naar mogelijkheden om ‘ons’ dorpje, en vooral de school in
Togo te blijven steunen. Het gaat met kleine stappen, maar steeds doen we een stapje verder in de
goede richting. We hopen dat u óns blijft steunen en blijft helpen onze plannen te verwezenlijken.
Helaas kregen we vorige maand het droevige bericht dat chief Togbui Dzeto plotseling was overleden.
Een grote klap voor de familie, maar zeker ook voor het dorp. Hij was een wijs man met
vooruitstrevende ideeën. We zullen hem missen. Namens STS heeft onze partner voor een mooie
krans bij de begrafenis gezorgd.

Tot slot willen we u nog vertellen dat er een wijziging in ons bestuur is. De penningmeester, dhr. P.
van Leeuwen heeft het bestuur verlaten en zijn plaats is ingenomen door mevr. H. Voets. Zij heeft
lang in Afrika gewoond en heeft daar veel ervaring met ontwikkelingswerk opgedaan. Wij zijn blij met
haar komst en haar expertise. De functie van penningmeester is nu in handen van mevr. M. Nieboer.

Kijkt u ook eens op onze facebookpagina,

dan blijft u op de hoogte van de laatste acties en gebeurtenis-

sen. (www.facebook.com/StichtingTomokaSupport). Op onze pagina vindt u ook een online done-

ren-module. Uiteraard vindt u deze ook op onze website (www.stichtingtomokasupport.org). De
donatie gaat via Geef.nl, zo kunt u ons heel eenvoudig en snel steunen. Natuurlijk mag het ook
rechtstreeks via: Triodosbank: NL63TRIO0198438788 t.n.v Stichting Tomoka Support!

TIP: Wist u dat u Stichting Tomoka Support bij aankoop van een boek via online boekenwebshop YouBeDo
gratis kunt steunen? Zij doneren gemiddeld 10% van de prijs van een boek aan een goed doel! Hetzelfde gebeurt ook als u zich aanmeldt bij Helpfreely.org en uw inkopen dan doet via de aangesloten winkels.

Het bestuur van Stichting Tomoka Support wenst u fijne kerstdagen
en een heel goed en gezond 2019.

