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Laatste nieuws uit Kenia!
Dit jaar vieren wij het eerste lustrum van st. God Bless You Homes.
Wij zijn blij en dankbaar met de behaalde resultaten en wij zijn gemotiveerd om door te gaan met de ontwikkeling van de projecten
in Kenia. Wij nodigen u dan ook van harte uit voor onze feestelijke
lustrumbijeenkomst:
OPEN HUIS
Wanneer:
zaterdag 12 juni 2010
Waar: 		
de Parkelaar 14, te Ugchelen
Inlooptijd:
13.00 - 17.00 uur
Wat kunt u verwachten:

Medisch Centrum
Onze dokter, Peter Kiptonei Chelule, is na een ernstig ziekbed
op 11 maart overleden. Dokter Chelule heeft vanaf het begin
bij ons gewerkt. Hij was een zeer gewaardeerde medewerker,
met een positieve uitstraling, die veel voor het project en de
medewerkers heeft betekend. Wij bidden dat mevr. Chelule en
haar kinderen troost zullen ontvangen in hun verdriet.
Naaiatelier
Tijdens haar laatste bezoek heeft Ria aan 19 kleermakers les
gegeven. Wij hebben de kleermakers gevraagd of zij GBYH
willen steunen door het maken van één kledingstuk. Deze
zullen worden verkocht als fondsenwerving in Kenia.

• Doorlopende presentatie van de behaalde resultaten en de
toekomstplannen
• Afrikaanse muziek (live) en mogelijkheid om deel te nemen aan
een djembe workshop
• Verkoop van: Keniaanse artikelen, handgemaakte artikelen,
eigengebakken cake, koek en appeltaart
• Gelegenheid om elkaar te ontmoeten: vrijwilligers, donateurs,
bestuursleden en andere geïnteresseerden
• Hapjes en drankjes
VAN HARTE WELKOM!
Elim Star Academy & God Bless You High School
Het aantal leerlingen blijft groeien. De Elim Star Academy heeft
nu 130 leerlingen en de GBY High School heeft 105 studenten.

Momenteel zijn wij op zoek naar een vakleerkracht naaien,
zodat de leerlingen van de GBY High School ook praktijklessen kunnen krijgen en een certificaat kunnen behalen.
Wij zijn blij met de samenwerking met st. Kleermakershulp uit
Apeldoorn. Cobie en Branko van Naaimachine centrum
Rouwendal sponsoren de naaischool met professionele hulp
en nieuwe machines.
Bestuur
Het bestuur is versterkt met een nieuwe penningmeester,
Klaas Kousemaker. Klaas is vorig jaar als vrijwilliger in Kenia
geweest en is zeer gemotiveerd om met zijn inzet het werk van
GBYH te steunen.
Wij zijn dan ook erg
blij met de komst van
Klaas.

We merken dat de studenten het echt fijn vinden om op school te
zijn, ze genieten van het onderwijs. Maar tegelijkertijd kunnen veel
ouders het schoolgeld niet betalen. Voor circa twee derde van de
kinderen zijn wij hard op zoek naar extra financiering. Voor €12,00
per maand kan één kind naar school en krijgt het dagelijks een
warme maaltijd. Wanneer u hiervoor (regelmatig) geld wilt overmaken, dan graag onder vermelding van “schoolgeld”. Iedere
bijdrage die binnenkomt voor schoolgeld is meer dan nodig. Dus
ook met kleinere bedragen of eenmalige giften kunt u helpen.

In Kenia, zal Sophie
Ndiritu GBYH gaan
helpen met PR en
communicatieactiviteiten. Ook gaat
zij aandacht geven
aan locale
fondsenwerving.
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Fondsenwerving & activiteiten
• Op 12 februari gaven wij een presentatie tijdens een ouderen
middag in Talma Borgh in Apeldoorn, we hadden veel belangstelling. Zelfs gaf een mevrouw ons een breimachine.
De opbrengst van de middag was € 420,00.
• Op 11 april gaven wij een presentatie tijdens een jongeren
avond van de jeugd Alpha groepen in Ommen, de opbrengst
was € 318,00. Vanuit deze groep wordt nu het Vecht4Recht
festival op 26 juni georganiseerd!
• Op 27 maart was er in de Duiker in Ugchelen een zeer
geslaagde Paasworkshop, waar 31 deelnemers fraaie bloemstukken maakten. De opbrengst was € 525,00, met dank aan
Hettie Wouda, Nellie de Boer en Marinus Ditzel!
• Op 12 mei staat GBYH op de braderie van verpleeghuis de
Hartkamp, te Raalte.
• Op 21 mei organiseert Petra Hart een Fashion Party. Een
leuke manier om goedkoop aan modieuze kleding te komen!
Voor meer informatie zie onze website: www.gbyh.nl
• Op 4 juni houden we een gebedsavond om God te danken
voor de afgelopen vijf jaar. (Waar: de Parkelaar 14, te
Ugchelen. Tijd: 20.00 uur.)
• 12 juni Jubileumviering en Open Huis
• Op 26 juni wordt er in Ommen het Vecht4Recht festival gehouden. Het festival wordt georganiseerd door jonge mensen
die zich willen inzetten voor één van de millenniumdoelen: alle
kinderen naar school. De opbrengst is bestemd voor de Elim
Star Academy.
• Op 11 september nemen we deel aan het Mondial festival in
het Oranjepark in Apeldoorn.
• Op 18 september staan we met onze kraam op de Honing- en
bijenmarkt in Ugchelen.

Gebedspunten
• Danken voor de groei in de afgelopen vijf jaar
• Danken voor het team van mensen dat zich inzet voor GBYH
• Danken voor de nieuwe mogelijkheden om fondsen te werven
• Bidden voor de familie van dokter Chelule
• Bidden voor de toekomstplannen van GBYH
E-mail
Om kosten te besparen willen wij onze nieuwsbrief zoveel
mogelijk digitaal verzenden. Heeft u een e-mail adres en wilt u
de nieuwsbrief digitaal ontvangen, laat het ons dan weten via
info@gbyh.nl.
De kosten van de nieuwsbrief worden betaald door een sponsor,
en gaan niet ten laste van de giften voor projecten.
Wij hopen u te ontmoeten tijdens ons Open Huis of tijdens één
van de andere activiteiten.
Met vriendelijke groeten,
Eveline Verbaan
Klaas Kousemaker
Wim en Ria Hart

Als u een mogelijkheid heeft of weet, waar wij stichting God
Bless You Homes kunnen presenteren, dan horen wij dat graag
van u.

WHAT?

Stichting God Bless You Homes presenteert de
FASHION PARTY van dit voorjaar!!
WHEN?
Vrijdag 21 Mei 2010
WHERE?
De Parkelaar 14, 7339 JB Ugchelen.
TIME?
19:30 tot ± 22:00
PRICE?
€ 7,50
HOW?
Breng minimaal 2 hippe & mooie
kledingstukken mee waar je zelf op uitgekeken bent. Schoenen,
tassen en of accessoires zijn ook van harte welkom! Alles wordt
ter plekke verzameld en verkocht. Bovendien zullen er op
dezelfde avond ‘topstukken’ geveild worden. De totale
opbrengst is voor stichting God Bless You Homes. Dit
alles onder het genot van een hapje en een drankje!
KOM JE OOK?
VRAGEN?

Bakactie
Bakactie, behaalde resultaat tot nu toe: € 4100,00 !
Eigen gebakken cakejes, kruidkoek, tulband of appeltaart voor het werk van stichting God Bless You Homes
in Kenia. Het is ook mogelijk om met een vrijwillige gift
de actie te ondersteunen. Contactpersoon: Ria Hart

GEEF JE DAN OP VOOR 14 MEI!
petrahart@hotmail.com/www.gbyh.nl

Cakejes (4 stuks)		
Kruidkoek			
Cake in hartvorm		
Cake in tulbandvorm		
Appeltaart (klein)		
Appeltaart (groot)		

€ 1,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 4,50
€ 3,50
€ 7,50

Aangesloten bij Mondial Apeldoorn, platvorm voor ontwikkelingssamenwerking.
Aangesloten bij Partin, de koepel voor het particuliere initiatief voor ontwikkelingssamenwerking.
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