14 oktober 2020, Blijham

Beste begunstigers, vrienden, bekenden, familieleden!
We hopen dat u allen gezond bent en ondanks alle problemen optimistisch de toekomst tegemoet
gaat!
Ook in West Afrika en dus ook in Togo heerst Corona. De scholen zijn dicht geweest en ons projectgebied was een tijd lang niet bereikbaar.
Gelukkig zijn er goede berichten te melden: de bananenpalmen groeien goed en de eerste oogst is in
febr/maart 2021 te verwachten. De actie voor 3 waterputten is geslaagd, dankzij de gift van
studenten uit Utrecht, de Doopsgezinde gemeente uit Alkmaar en de Wilde Ganzen. De latrine, die
midden in het dorp gebouwd is, wordt binnenkort in gebruik genomen, tot vreugde van de
dorpsbewoners. En last but not least: de nieuwe school voor v.o. (mogelijk gemaakt door Dollard
College Winschoten en de Wilde Ganzen) wordt op 21 oktober a.s. geopend. Er is veel belangstelling
voor, naburige notabelen komen de school met jaloerse blikken bekijken… De opening zal een groot
feest worden voor de gehele gemeenschap. Volgt u ons maar via de website of facebook!
Naast al dit goede nieuws hebben we
als STS ook zorgen. Het werven van
sponsors en het organiseren van
activiteiten is door de coronasituatie
helemaal stil komen te liggen. Dat
betekent dat onze financiële situatie
penibel wordt. We hebben jaren
geleden op ons genomen om jaarlijks
de basisschool met €2000 te steunen,
nu is daar het kleuterschooltje bij
gekomen (à €285) én we willen graag
4 leerlingen een beurs (à €100 p.p.)
geven om door te leren op het
Voortgezet Onderwijs en zo hun kans
op een betere toekomst te vergroten.
U snapt het waarschijnlijk wel …….
(vandaar het tromgeroffel hier naast): we willen graag een beroep doen op uw vrijgevigheid.
Een sponsordiner stond dit jaar weer op het programma, maar helaas… We hopen dat u toch iets wilt
overmaken op onze bankrekening, zodat wij onze jaarlijkse verplichtingen in ieder geval kunnen
nakomen. We zullen u daar zeer dankbaar voor zijn. Er is ook een donatiemodule op onze website en
fbpagina. Voor nieuwe projecten (o.a. waterputten en latrines) zullen we vermogensfondsen gaan
aanschrijven. Ons banknummer is : NL63TRIO0198438788. Bij voorbaat hartelijk dank!
Met vriendelijke groet, namens het STS bestuur:
Anjo van Delden, Maaike Nieboer, Hinnie Voets, Ramiz Elias, Machteld van Delden.

