NIEUWSBRIEF 1 | SEPTEMBER 2019 | KORT OVERZICHT
www.stichtingimikaaa.com

WELKOM
Onze eerste
nieuwsbrief!

ACTIVITEITEN
De laatste tijd zijn we
druk bezig geweest
met verschillende
activiteiten. Lees hier
meer over op
pagina 2.

WELKOM
Welkom bij de eerste nieuwsbrief
van Stichting Imikaaa!
Op deze manier proberen wij
jullie op de hoogte te houden
van alles wat ons bezig houdt.
Van activiteiten die we gedaan
hebben, tot nieuwtjes uit
Oeganda. Hoe is het daar? Hoe
staat het ervoor? En wat hebben
we, mede dankzij jullie hulp, al
kunnen bereiken?

Veel informatie is sinds kort ook op
onze website te vinden. Leuke
berichten, foto’s en video’s
worden gedeeld via sociale
media. Maar via deze
nieuwsbrieven hopen we jullie er
nog meer bij te betrekken. Zo
willen we een goed beeld
schetsen van het leven van de
kinderen, in de liefdevolle armen
van Mama Justine.
Samen bereiken we meer!
Lees vooral verder voor het laatste
nieuws!

NIEUWS UIT
OEGANDA
Regelmatig krijgen
we berichtjes uit
Oeganda. Zo
worden we goed op
de hoogte
gehouden. Hoe gaat
het er nu aan toe?
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September was een drukke maand als
we het hebben over activiteiten. Zo
deden we 15 september mee met de
Garage Sale in Goirle. De hele dag
hebben we van alles verkocht met een
mooie eindopbrengst van €140!
Een week later was de New York Pizza
Funddag! De lekkerste pizza eten en
nog een steentje bijdragen aan het
goede doel, wat wil je nog meer? Er
zijn deze middag maar liefst 137 pizza’s
verkocht! Per pizza werd er €1
gedoneerd aan Stichting Imikaaa.
Daarnaast stonden in vier zaken van
New York Pizza collectebussen. Dit
allemaal bij elkaar heeft een mooi
bedrag opgeleverd van €195!

< Activiteiten
Nieuws uit Oeganda >

Bij elkaar opgeteld kunnen we hier in
ieder geval weer een maand de huur
van het huis in Oeganda van betalen!

“Share if you care!”
-

Mama Justine (en alle kinderen)

Alle kinderen hadden
afgelopen maand
vakantie. Het semester op
school hadden ze weer
afgesloten met een mooi
rapport. In hun vakantie
helpen ze mee op het land,
maken ze slippers om te
verkopen en, heel
belangrijk, kunnen ze
voetballen en doen ze
andere spelletjes. En
daarna.. zijn ze heel blij als
ze weer naar school
kunnen!

Dankzij verschillende mooie donaties kunnen we
ook komend semester de kinderen weer naar
school sturen. Daar zijn wij ontzettend blij mee!
En willen we iedereen dan ook graag voor
bedanken!
Weebale nnyo!

Op de planning stond
ook een golftoernooi
voor Stichting Imikaaa,
maar wegens te
weinig deelnemers is
dit nog even
vooruitgeschoven.

We houden jullie op de hoogte!
@stichtingimikaaa

