Stichting TIMALAWI - Toekomst Initiatief voor MALAWI

Samen staan we sterk!

Nieuwsbrief 2. – 31 januari 2011
Project
In Chipoka wordt door onze ambitieuze Malawianen met groot enthousiasme gebouwd aan ons
multifunctionele ontwikkelingscentrum. In november is men begonnen met de elektriciteit en het

loodgieterswerk. In december heeft de aannemer het dak laten plaatsen en de werkers zijn nu volop
bezig met het stucen en de afwerking. Op 9 februari a.s. hoopt men de eerste bijeenkomst te
organiseren in ons centrum en zijn er voorlopig al de benodigde stoelen gedoneerd. Een heel mooi
initiatief. Ze hebben met passie hun schouders eronder gezet!

Fondsen
Van dierbare familie, vrienden, collega´s, oud-collega´s en zeer belangrijke sponsors hebben we
inmiddels een bedrag van € 19.232,- bij elkaar gespaard. Op 20 januari hebben we een tweede betaling
gedaan aan onze projectpartner in het zuiden omdat ook de aannemer betaald moest worden.
Heel belangrijk nieuws is dat we van twee grote hulporganisaties een toezegging hebben gekregen
voor een totaalbedrag van € 37.500,-.
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Hartelijk dank voor uw bijdrage
Op zaterdag 11 december hebben we tijdens de jaarlijkse Kerstmarkt in Natuurpark Lelystad met de
verkoop van kerstkadootjes en lootjes € 236,45 opgehaald voor ons project. Ook verkochten we
waxinelichtjes met als thema "met een warm hart, een lichtje voor meer licht in Malawi". Onze lieve
vrienden zitten daar nog te vaak zonder
stroom. Mijn telefoontje naar boven heeft
ook heel goed geholpen want ondanks de
weersvoorspellingen is het de hele dag droog
gebleven. De Kerstmarkt trok daardoor
gelukkig veel bezoekers. We hebben een
mooie dag gehad met dank aan u allemaal. De
verschuldigde kraamhuur van € 30,-- komt
trouwens geheel voor rekening van de
voorzitter! ;-)
Op maandag 13 december hebben geweldige
collega's op kantoor onze laatste lootjes
gekocht en dit bracht nog eens € 254,-- op. En op 14 december stond onze secretaris Serena samen
met haar hartsvriendin tijdens de kerstviering met een “kraampje” op haar oude basisschool De Delta
om onze Stichting onder de aandacht te
brengen. Er stond een mooie Kerststal
in de klas en de directie had een
gezellige bingo georganiseerd voor de
leerlingen en hun ouders. Er werd door
een groepje kinderen een mooi kerstlied
gezongen. Serena, die nu aan de Vrije
Universiteit van Amsterdam studeert,
heeft met de verkoop van kerstkadootjes, zelfgebakken appeltaart (van
mams) en door haar zelfgebakken
Malawiaanse pindakoekjes een kleine,
maar zeker niet minder belangrijke bijdrage mogen ontvangen voor ons project. We zijn daarvoor heel
dankbaar en hebben vooral van een bijzondere kerstavond genoten.
Op 27 januari vierde een naaste NLR collega haar 25-jarig jubileum en omdat zij onze Stichting een
heel warm hart toe draag heeft zij, naast haar eigen bijdrage, haar kado-enveloppen van harte
gedoneerd aan TIMALAWI.

De agenda
Op 4 maart staan we met een kraampje in Biddinghuizen (Wereldvrouwendag) en op 26 maart
organiseren we een kunstzinnige Lenteveiling op het terrein van het NLR. Op 30 april hopen we met
een kraampje in Delft te staan. En natuurlijk gaan we met passie verder met fondsen werven voor de
realisatie van ons waardevolle project. Een zonnige toekomst ook voor hen in Malawi.

Zikomo kwambiri - Geweldig bedankt voor uw aandacht!
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