Stichting TIMALAWI - Toekomst Initiatief voor MALAWI

Samen staan we sterk!

Nieuwsbrief 3. – 5 juni 2011
Project
Fase 1 van ons bouwproject is, weliswaar iets later dan de lokale aannemer had gehoopt, dankzij uw
gewaardeerde hulp bereikt en het multifunctionele ontwikkelingscentrum is gereed. We hopen
spoedig met de volgende fase te starten, de bouw van de lodges. In overleg met de organisatie Wilde
Ganzen hebben we besloten eerst het centrum in te richten zodat het in gebruik kan worden genomen
en inkomsten mag brengen.

Onze projectpartner is momenteel in gesprek met ESCOM, het enige electriciteitsbedrijf aldaar, die
een offerte heeft uitgebracht om de elektriciteit aan te leggen. Omdat de locatie zich aan het meer
bevindt gaat het om een aanzienlijk bedrag en ook voor de inventaris zijn de nodige fondsen gewenst.

Fondsen
Het gaat heel goed met onze fondsenwerving. Op dit moment zijn we volop aan het sparen voor fase 2
en hebben we daarvoor nog € 11.000,- aan fondsen nodig. Met onze projectpartner hebben we een
bezoek gebracht aan de grote hulporganisaties die ons ondersteunen en zij waren zeer onder de
indruk van de rapportage en het bereikte resultaat. Daarom zijn zij van harte bereid ons verder te
helpen met de vervolgfase van ons project. Zodra de huidige fase is afgesloten zullen wij daarvoor de
verzoeken tot financiële ondersteuning goed onderbouwd bij hen mogen indienen.

Hartelijk dank voor uw steun
Omdat zij ons project een heel warm hart toedraagt heeft Henriëtte Blommendal, ter gelegenheid
van haar VUT op 14 april, haar bijzonder royale afscheidscadeau van € 2.700,- geschonken aan
TIMALAWI. Henriëtte maakte kennis met ons project tijdens het jubileum van onze collega Coby.

Postbus 192, 8250 AD Dronten
K.v.K. nr. 50517570
Rabobank rek.nr. 1390.54.375

info@timalawi.nl
www.timalawi.nl

ANBI

Stichting TIMALAWI - Toekomst Initiatief voor MALAWI

Samen staan we sterk!
Op 30 april stonden we tijdens Koninginnedag met een kraampje in het gezellige, vooral oranje
gekleurde centrum van Delft en hadden we een opbrengst van € 342,- . In Almere stonden we
op 5 mei, Bevrijdingsdag, met een kraampje op de goede doelenmarkt waar we € 94.- hebben
opgehaald. Het was voor veel mensen toch een gewone
werkdag. Wel kwamen er vooral veel kinderen ons
kraampje bezoeken om voor de kinderen in Malawi een
lieve wens op te schrijven die we in een Wilde Ganzen
ballon bij ons volgende bezoek aan Malawi zullen
aanbieden op het schooltje voor dove kinderen.

De agenda
De organisatie Wilde Ganzen zal ons waardevolle project op 12 juni
als project van de week in de schijnwerpers zetten op radio en
televisie om te laten zien waarvoor zij, samen met ons, helpt de
fondsen te werven. U kunt de uitzending beluisteren op Radio 5 om
10.58 en 17.58 uur, en op de televisie via Nederland 2 om 11.58 uur.
Op 18 juni organiseert onze secretaris een heus boksevent bij het
Universitair Sport Centrum van de Universiteit van Amsterdam. Zij
beoefent nl. in haar vrije tijd zelf deze sport bij de Sportclub van
haar Universiteit en zal ook deelnemen aan de wedstrijd. U bent
natuurlijk van harte uitgenodigd
om dit spektakel te aanschouwen
en wellicht nog uw favoriete
deelnemer te sponsoren!
Wij hopen met deze activiteit een mooi bedrag op te halen voor
ons Chipoka project en zetten ons hart in voor Malawi!
Collega Pim viert op 24 juni a.s. zijn 25 jarig ambtsjubileum en
heeft aangegeven geen wensen te hebben maar liever een
geldelijke bijdrage wil doneren aan het TIMALAWI project. Daar
zijn we natuurlijk heel erg blij mee.
In september/oktober hopen we opnieuw een bezoek te brengen
aan Malawi. Deze keer zal onze secretaris zeker van de partij zijn,
zij gaat nl. voor 2 maanden stage lopen op haar vakgebied van
culturele antropologie. Een mooie uitdaging!

Zikomo kwambiri - Geweldig bedankt voor uw ondersteuning!
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