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Winschoten, december 2016

Alweer goed nieuws te melden: We bouwen een nieuwe school!
Beste familie, vrienden, bekenden, sponsors, donateurs,
Dit is de jaarlijkse nieuwsbrief, zoals u van ons gewend bent.
Op de goede weg.
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat we op de goede weg zijn. Wij maken, door uw hulp, echt
verschil!
Ter gelegenheid van ons eerste lustrum hebben we onze partners in Togo niet alleen gevraagd naar
hun bevindingen maar ook naar hun wensen. Hoog op het ‘verlanglijstje’ stond een nieuwe school….
Op onze moeizame zoektocht naar fondsen en subsidies kwamen we, via een tip, uit bij de Stichting
KOOK te Alkmaar. Dit is een grote kringloopwinkel, die elke maand 4 projecten/goede doelen steunt
met het verdiende geld. Zij maakten ons project tot ‘project van de maand augustus’ en in september
werd het volledige bedrag voor de school (ruim €5000) op onze rekening gestort!!! We hebben toen
pas onze partners in Togo op de hoogte gesteld en hun vreugde was groot! Inmiddels is men met de
bouw begonnen, want de droge tijd is aangebroken en in januari moet de school klaar zijn.

.

Uitzetten van de 3 lokalen, cement maken, stenen bakken, metselen, de schoolbanken timmeren

Activiteiten
Dit jaar werden we ook gesteund door een mooie actie van de broers Van Delden: zij deden in juni
met een oude auto mee aan de Baltic Sea Circle Rally en moesten daarbij ook een goed doel sponsoren. Ruim €1000 was de opbrengst!!! Dank aan team Midsummer Madness. Ook de Oldambster
nachtrit op 25 juni j.l.heeft ons gesponsord met een deel van de opbrengst van deze rally. Geweldig,
dank aan Round Table 41!
Er verschenen artikelen in Het Streekblad, het kerkjournaal van PKN Winschoten en ook een interview in de Oldambster. We stonden op de zomerfair bij boerderij Hermans Dijkstra in Midwolda met
allerhande leuke dingen. De actie “Koop een kip” (voor €5 financiert u 2 (leg)kippen voor het

schoolkippenhok) loopt nog steeds. De bedoeling is dat de eieren voor de veelal ondervoede kinderen
zijn en dat ze, door hun op school een gezonde maaltijd aan te bieden, af en toe een stukje vlees in de
soep krijgen.

Op reis
U weet uit de vorige nieuwsbrief dat Anjo en ondergetekende begin januari op reis gaan naar Benin en
Togo en dan natuurlijk op bezoek gaan bij onze partners in Lomé (hoofdtsad Togo) en het project. We
willen graag met eigen ogen zien hoe het daar is en wat er tot stand gekomen is. Men verheugt zich
zeer op onze komst. En we nemen de boeken mee…. en nog veel meer (b.v.springtouwen, frisbees,
potloden, zeepjes, spelletjes enz.). Als we weer thuis zijn zullen we uitgebreid verslag doen en natuurlijk zullen er op facebook en de website veel foto’s te zien zijn.

En nu verder….. .
Natuurlijk blijven we de school steunen, zolang dat nodig is. De school staat nu op de lijst voor overheidssteun, maar wanneer die komt is onbekend! Tot zolang moet de school draaien en liefst steeds
beter. In het naburige dorp is geen school en daar zijn ook nog meer dan 100 kinderen die graag naar
school zouden willen…! Met uw hulp kunnen we zorgen dat de kinderen goed en steeds beter
onderwijs krijgen en zo meer kans op een goede toekomst hebben!
Wilt u ons werk ondersteunen, dan is dit mogelijk door te storten op onze bankrekening:
Triodos: NL63TRIO0198438788, of door, heel eenvoudig, gebruik te maken van onderstaande
link:
htps://www.geef.nl/donatiemodule.php?gd=7239&taal=nl_NL&reference=&projectcode=nb20161
2week1&bedrag=&vastbedrag=N&ref=eindejaarsmailing
Wist u dat u bij aankoop van een boek via YouBeDo ons gratis kunt steunen? Gratis steun is ook mogelijk via Helpfreely.org!

Alvast heel veel dank voor uw steun. Wij wensen u fijne feestdagen en een goed 2017!
Met een hartelijke groet namens het bestuur van de Stichting Tomoka Support,
Machteld van Delden

