Nieuwsbrief Juni 2015
*gedachte:*
'Wat we doen met wat we hebben en niet met wat we hebben gekregen, onderscheidt ons van anderen'
( Nelson Mandela)
Het kleinschalige particuliere initiatief van Stichting Bondo Kids laat u de kracht van hun projecten
zien. Vele kleinschalige organisaties, met duizenden vrijwilligers, bieden duurzame en concrete hulp
aan mensen in ontwikkelingslanden. Het werk van deze kleine goede doelen in de Internationale
Samenwerking is van groot belang voor diegenen, die nog steeds hulp nodig hebben. Stichting Bondo
Kids probeert haar steentje daaraan bij te dragen.
Job en Meta naar Kenia samen met Christa en Mark.
10 juli stapt Familie Oude Vrielink, samen met Familie de Jong, Job, Meta en
Maaike, het vliegtuig in om de reis naar het centrum te maken. Een bewuste
keuze gemaakt om de zomermaanden zich voor een ander in te zetten, onze
handen uit de mouwen te steken voor een ander, maar ook er gewoon te zijn,
aandacht te geven aan de kinderen/mensen van het centrum. Het zal een
geweldige reis worden met veel ontmoetingen, het weerzien van
bekenden,verschillende projecten bezoeken, individuele sponsorkinderen
ontmoeten, nieuwe projecten opstarten, en vooral genietend van al die
kinderen.
Guesthouse
Op het moment van schrijven is de aannemer druk
bezig om het gebouw definitief gereed te maken.
Sinds begin 2014 is men druk bezig om het nieuwe
guesthouse te realiseren. Een verwachting uit te
spreken wanneer het gebouw klaar is en kan worden
opgeleverd aan stichting Bondo Kids, wordt steeds
concreter. Verwachting is nu juli 2015. Er ontbreekt
op dit moment nog een rest bedrag van € 3.000 op
onze begroting om nu echt de laatste fases van de
bouw te financieren. Indien u dit project financieel wilt
ondersteunen, kunt u contact zoeken met stichting
Bondo Kids, info@bondokids.nl
Vanaf Juli 2015 gaan de families de Jong en Oude
Vrielink zoals eerder omschreven, het centrum bezoeken en hopelijk de oplevering af te ronden van
het guesthouse.

Emballage
AH Stadshagen heeft in de maand mei een actie gehouden, waar de winkelende bezoekers aan
hun filiaal, hun flessenbonnen konden afgeven. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een
geweldige mooie opbrengst van € 524,80.
Het motto van deze actie was water voor water, dus we gaan dit bedrag gebruiken voor een
water gerelateerd project.

Acties door de kinderen
Sjoerd en Maike Oude Vrielink hebben ook op hun school een actie onderhouden om
flessen op te halen. Ook dit heeft geresulteerd in een mooi totaalbedrag van € 85,00.
Sjoerd en Maike hebben samen met buurjongen Ruben van den Arend de afgelopen periode ook geld
ingezameld om een tafeltennistafel te realiseren op het centrum. Ook heeft Maaike de Jong veel
loomrekken, loombandjes ingezameld om daar de kinderen te leren hoe ze mooie armbandjes kunnen
maken. Een leuke interactie straks tussen de kinderen van deze verschillende culturen.
Het zou geweldig zijn als jullie ons nog financieel willen ondersteunen in dit project. Elke euro telt.
Je kunt eventueel een gift overmaken naar Stichting Bondo Kids, op het IBAN rekeningnummer
NL92 RABO039.73.70.830 Rabobank Zwolle T.n.v. tafeltennistafel . (De gift is fiscaal aftrekbaar).
Onze reis is verder ook te volgen op www.christaenmarkinkenia.waarbenjij.nu
Ook op facebook (bondokids) houden wij jullie op de hoogte.
Vrijwilligers
Alle handvaardigheden die je maar kunt
bedenken heeft Hennie begin dit jaar
weer voor ruim drie maanden toegepast
op het centrum. Breien, haken, naaien,
knutselen, spelen, muziek maken verven,
kleuren tekenen, zingen dansen, lachen,
lezen en noem maar op. Hennie is geliefd
op het centrum, men kijkt alweer uit naar
haar volgende bezoek. Hennie heeft veel
projecten zelf gecoördineerd op het
centrum zoals het plaatsen van een grote
watertank op St. Martin.
'Een goed verstand en een goed hart vormen altijd een formidabele combinatie' zei Nelson Mandela.
Dat geldt zeker voor Hennie.
Donatie ING goede doelen fonds
Dankzij contacten met Tafelronde 156 Nunspeet en Stichting Heart of the Matter heeft Stichting
Bondokids een projectaanvraag in kunnen dienen bij het ING Goede Doelenfonds. Stichting Bondo Kids
heeft van de ING een donatie van € 3800 mogen ontvangen. Met dit bedrag wordt een gedeelte van de
bouw van de gefinancierd.
Bondo Diner
Op zondag 19 april organiseerde Bondo Kids een speciaal Bondo Diner.
Bijna 100 mensen schoven aan om bijzondere traditionele Keniaanse
gerechten te proeven. Een heerlijke drie gangen diner werd er geserveerd.
De opbrengst van € 750,00 van dit diner, zal worden gebruikt voor
aanschaf van nieuwe zonne energie apparatuur.
Kijk eens op Facebook.com en zoek naar stichting Bondo Kids en “vind ons
leuk”, dan blijf je up2date.
Gratis doneren door te shoppen bij jouw favoriete webshops!
Via goededoelshop.nl kun je shoppen bij ruim 300 bekende webshops (Bol.com,
Zalando, Media Markt, V&D etc.) en gaat er per aankoop een donatie naar jouw
goede doel! Je shopt zo bij dezelfde winkels voor dezelfde prijzen en je doneert
zonder dat het je iets extra kost!
Hoe werkt het? Kijk op de site van stichting Bondo Kids; www.bondokids.nl
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