NIEUWSBRIEF STICHTING
WARIDIHOME
In deze nieuwsbrief:
-Meet en Greet met
Roosmarijn!
-Target 1% club gehaald!!
-Kerstmarkt en de waka
waka actie!
-Nieuw project:scholarships!
-Bedrijfssponsoren gezocht!!

!
Wist u dat….
-We onze
workshoppenmiddag dit
jaar op 10 mei houden?!
- Cobien Wasseveld is
afgetreden als bestuurslid,
maar we 2 nieuwe leden
hebben? Bedankt Cobien
en welkom Annemiek en
Mieke!!

!
!
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Van de voorzitter!
Wij wensen u allereerst de beste wensen voor 2014! !
De laatste periode van het verblijf van Roosmarijn in
Kenia gaat bijna in. Op 9 januari is ze weer afgereisd om
in april definitief terug te komen en de projecten van
afstand te gaan bewaken. Veel van de inzet van de
komende maanden zal erop gericht zijn dit te borgen en
de lokale werkers die de diverse taken overnemen te
instrueren. Het is ontzettend inspirerend om terug te
kijken en te zien wat er allemaal in beweging is gekomen
in 2013. Verderop in de nieuwsbrief kunt u lezen over
ons volgende project wat aansluit op het al lopende
thuiszorgprogramma. Signaleren wat behoeftes lokaal
zijn en dit concreet ter plekke uit kunnen werken is een
direct gevolg van het feit dat Roos daar lange tijd
aanwezig was, en van die ervaring zullen we kunnen
blijven profiteren. Veel leesplezier!!

!
!
www.waridihome.com
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Nieuw project; het
scholarship program

!
In 2014 wil WaridiHome
beginnen met een nieuw
project voortbordurend op
het thuiszorgproject van
KidsCare. Gedurende het
thuiszorgprogramma zorgen
we er voor dat kinderen naar
de basisschool kunnen, maar
we ondersteunen geen
vervolgonderwijs. Willen
kinderen iets bereiken
moeten ze natuurlijk wel de
mogelijkheid krijgen om
verder te leren! Dus dit gaan
we als stichting oppakken. We
beginnen in 2014 met drie
meiden uit het
thuiszorgprogramma, die in
2014 aan de middelbare
school beginnen. Dit zal een
pilot project zijn. Hopelijk
kunnen we in 2015 uitbreiden
en meer kinderen de kans
geven om naar de middelbare
school te gaan.!
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Meet & Greet!
Wat een fijne bijeenkomst was het, de Meet & Greet
met Roosmarijn op woensdag 11 december in ’t Atrium
in Zutphen. Marion Traas verleende gastvrij onderdak
en daar waren we haar zeer dankbaar voor. Het is mooi
te zien dat Roosmarijn echt grote stappen heeft gezet
sinds ze zich in oktober 2012 in Msambweni vestigde in
Zuid-Kenia. Bestuursvoorzitter Margreet Lammers wist
tijdens de powerpoint-presentatie helder uitleg te geven
over haar werkzaamheden en Roosmarijn vulde haar
uiteraard aan. Op zulke momenten, als ik al die oprecht
geïnteresseerde mensen zie, ben ik wel de trotse moeder
hoor. Wil ik ook nog wel even kwijt dat een aantal
Zutphense middenstanders een substantiële bijdrage
leverden om van de meeting een echt feestje te maken.
Met heerlijke cake, vers gebrande noten, een wijntje en
lekkere kaasjes. En niet te vergeten een prachtig boeket,
waarmee Gerard en Lisette van Kidscare Kenia na afloop
naar huis gingen. En terecht, Roosmarijn is maar wat blij
met de samenwerking en de support die ze van hen
krijgt! !

Target 1% club behaald!
In juli jl hebben we via de 1% club een project online
laten zetten om via crowdfunding 1000 euro binnen te
halen voor een watertank bij de school in Chiromo. Vlak
voor sinterklaas kwam de laatste donatie binnen die
nodig was om dat doel te behalen! Voorbereidende
werkzaamheden voor het plaatsen van de watertank zijn
inmiddels ook in volle gang.!
www.waridihome.com
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Stichting WaridiHome

!Oproepjes!!

Postadres:
De Waarden168 7206 GM
Zutphen 	


1 Bedrijfssponsor gezocht!

Telefoon: 06-11044077	

Initiator
Roosmarijn Wasseveld
roosmariijn@waridihome.com	

Voorzitter
Margreet Lammers
margreet@waridhome.com	

Secretaris
Annemiek Duifhuizen	

annemiek@waridihome.com	

Penningmeester
Hans Jolink
hans@waridihome.com	


www.waridihome.com	

KvK 54034876	


www.victorenpaul.nl	


!
Bank ING 5400278 ten name van
Stichting WaridiHome te Zutphen	


Met Victor en Paul zijn we inmiddels voor het tweede
jaar bedrijfssponsorschap aangegaan. We hopen komend
jaar een tweede bedrijfssponsor te kunnen binden aan
de stichting. Dus weet u een bedrijf wat zich kan
identificeren met onze doelstelling, of werkt u zelf
ergens en staat uw bedrijf of instelling mogelijk open
voor bedrijfssponsoring dan horen we dit heel graag!
Stuur dan een mail aan de voorzitter zodat we actie
kunnen ondernemen.!
2 Creatievelingen opgelet!
Op 10 mei houden we weer onze workshoppendag.
Heeft u een kwaliteit of hobby die u wel wil overdragen
middels het geven van een workshop, of kent u iemand
die zich op deze manier een middag wil inzetten voor
het goede doel meldt dit dan bij ons! De afgelopen twee
keer waren gezellig, inspirerend en informeel. !

!
Kerstsferen in Zutphen!
In een herfstachtig winterweekend vond de kerstmarkt
in Zutphen plaats. De wind woei langs alle wakawakasolarlampen en kokosnoot-vogelvoederhuisjes door de
kramen heen. Wij stonden goed; precies naast een
oliebollenkraam, waar we dankbaar gebruik van
maakten. De markt was gezellig opgesteld, er waren veel
leuke kraampjes. De vogelvoederhuisjes verkochten als
een trein. Van de verkoop van de wakawakalampen
hadden we iets meer verwacht, maar misschien dat de
zomer hiervoor een betere tijd gaat zijn. Al met al
hebben we weer het nodige opgehaald en daarbij ons
gezicht als Waridihome weer laten zien! Het is nog altijd
mogelijk waka waka lampen te bestellen!!
Uitsmijter: De toiletvoorziening bij de school in
Chromo is af !!

!
!
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