Stichting TIMALAWI - Toekomst Initiatief voor MALAWI

Samen staan we sterker!

Project: Trainings- en ontwikkelingscentrum Chipoka, Malawi

Terugblik 2013
Hierna volgt een beknopte omschrijving van onze activiteiten in het jaar 2013. Voor een
uitgebreider verslag verwijzen we graag naar het ″laatste nieuws″ op onze TIMALAWI website.
29 jan.: Krantenartikel op de website ″Malawi verkoopt staatsvliegtuig″
januari: n.a.v. Adventsactie 2012 bijdrage ontvangen uit collecte en verkoop kraampjes
2 februari: overleg bestuur
12 maart: Nieuwsbrief nr. 7 verspreid en op de website geplaatst (in het Nederlands en Engels)
23 maart: Oom Nico doneert zijn cadeaugeld ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag
In april/mei brengt de voorzitter geheel op eigen kosten een werkbezoek aan Dedza/Chipoka/
Malawi.
11 juni: voortgang/reisverslag verspreid en op onze website geplaatst (Nederlands en Engels)
11 juli: afspraak met betrokken sponsors van het eerste uur in Doorn
20 juli: vakantieactie onder de NLR collega´s, loterij
Juli: aanvullende donatie vakantieactie van NLR werkgever
september: krantenartikel op de website ″Staatsvliegtuig Malawi verkocht om eten te kopen″
28-29 september: met een kraampje op De Groene Velden – Lelystad
In oktober/nov. brengt de voorzitter geheel op eigen kosten een werkbezoek aan Dedza/
Chipoka/Malawi
6 november: krantenartikel ESCOM op de website over slechte levering electriciteit
13 november: deelname aan prijsvraag; “Klein project, groot verschil”; welk particulier initiatief
promoot Wilde Ganzen op de meest ludieke manier. Helaas geen prijs van 3.000,- gewonnen!
15 november: Reisverslag met voortgang over Chipoka verspreid en op onze website geplaatst (in
het Nederlands en Engels)
27 november: Nieuwsbrief nr. 8 verspreid en op de website geplaatst (Nederlands en Engels)
1, 8, 15, 22 december: Adventsactie - PPT presentatie en met TIMALAWI kraampje in Nunspeet,
Swifterbant en Dronten
21 dec.: Tijdens Volkskerstzang met een kraampje in de Hanzeborg Lelystad, Kerstmarkt
Naast persoonlijk overleg had het bestuur op regelmatige basis contact tijdens de verschillende
activiteiten/bijeenkomsten, ook per e-mail en per telefoon (16-7, 20-7, 4-10, 14-11, 2-12, 28-12).
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