NIEUWSBRIEF STICHTING
WARIDIHOME
In deze nieuwsbrief:!

Van de
voorzitter.!

!
-Bedankt Zazou!!
-Even voorstellen: de
scholarshipstudenten!
-Waka Waka continues!
-Warme douche voor onze
achterban.!

!
Wist u dat!
-We dit jaar weer op de
kerstmarkt in Zutphen te
vinden zijn?!

!
-De heren van de servicelub
Kiwanis uit Zutphen
WaridiHome gaan steunen?!

!
!
!

!
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In de vorige
nieuwsbrief kon
u een verslag
lezen van Roos
over haar
afscheid in Kenia
28 juni. Na een
paar maanden
van hard werken
hier om haar
eigen droge
boterham weer te
verdienen, zit ze op dit moment alweer in Kenia voor
een werkbezoek van twee weken. Samen met Kids Care.
Dit zijn belangrijke momenten voor een stichting als het
gaat om waarborging. Hoe verlopen de projecten? Waar
is aansturing nodig? Vragen die lokaal pas echt goed
beantwoord kunnen worden. Succes Roos, Lisette en
Gerard!!

Waka Waka!
Door Margreet Lammers!

Al wat langer zijn we bezig met het verkopen van
de Waka Waka lampen. Even opfrissen; de lamp
wordt opgeladen via zonne-energie, het is een
soort zaklamp, en ideaal voor op vakantie omdat
hij licht is, kan staan, en verschillende
lichtsterktes heeft. De lampen zijn te koop
aangeboden op de kerstmarkt, workshoppendag,
wereldmarkt, via via, noem maar op. Vooral de
moeder van Roos, Mieke, bleek een ware Waka
Waka goeroe als het gaat om het verkopen van
deze handige lampen. Doel was hiermee
voldoende geld in te zamelen om alle gezinnen uit
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!
Zazou bedankt!!!

!
In de vorige nieuwsbrief
kon u lezen dat Zazou (een
gezellige winkel in Zutphen
met fairtrade/duurzame
cadeaus en tweedehands
kleding) een leuke actie
had, een 1 euro week
waarvan de opbrengst
onze stichting ten goede
kwam. Begin oktober
mocht Roos een
fantastische cheque in
ontvangst nemen. We zijn
echt superblij met dit soort
initiatieven! Zazou super
bedankt…en bent u in
Zutphen, zoek ze dan eens
op aan de Laarstraat 57!!

ons project een lamp te kunnen geven. We komen
inmiddels in de richting van ons gestelde doel. Nu
de kerst er weer aankomt willen we u er graag op
attenderen dat de lampen nog steeds gekocht
kunnen worden. Voor 28 euro exclusief
verzendkosten bent u in het bezit van deze lamp.
Wilt u een sjieke versie die een USB aansluiting
heeft waardoor u er ook apparatuur mee kan
opladen dan betaald u 68 euro! Bij interesse stuur
een mail naar mieke@waridihome.com!

!
!
!
!
!
!
!
!
Even voorstellen: !

!!

Door Roosmarijn Wasseveld

!
!
!
!

Van links naar rechts ziet u Mwanasiti, Andrew
and Grace. Dit zijn drie jongeren die door ons
scholarship programma een vakopleiding naar
hun eigen keuze kunnen volgen op Mrima youth
polytechnic. !
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Grace is een 16 jarig meisje, die door een gebrek
aan schoolgeld de basisschool nooit heeft af
kunnen maken. Ze heeft vier broertjes en zusjes
en de ouders doen hun best om voor alle
kinderen te zorgen. Grace is een vrolijke meid,
die er voor gekozen heeft om een opleiding tot
naaister te volgen. !
!
Mwanasiti is een 16 jarig meisje uit Bwit, zij heeft
de basisschool afgerond, maar haar cijfers waren
niet voldoende om de stap naar de middelbare
school te maken. De vader van Mwanasiti
overleed 5 jaar geleden en haar moeder moet nu
alleen zorgen voor 5 kinderen. Mwanasiti heeft
een grote passie voor het maken van kleding en is
er blij dat ze door Stichting WaridiHome haar
droom kan verwezenlijken. !
!
Andrew is 15 en komt uit Mamba village. Hij
woont met 5 broers/zusjes bij zijn oma nadat zijn
moeder was overleden en zijn vader het gezin in
de steek heeft gelaten. Het gezin leeft in zeer
armoedige omstandigheden. In 2012 heeft hij de
basisschool afgerond met goede cijfers, maar kon
vanwege de financiële problemen school niet
voortzetten Andrew doet nu een technische
opleiding . Ook Andrew is blij dat hij met hulp
van WaridiHome een toekomst kan krijgen.!

!
Een warme douche…!

!

van het bestuur!

!

Het is ontzettend fijn maar ook een simpele
voorwaarde voor een stichting om een vaste
groep donateurs te hebben. We zijn super blij dat
bijna alle donateurs (waarvan de meesten zich
toch al vanaf de start van de stichting opgegeven
hebben) ons nog steeds steunen. !
Daarnaast zijn we blij verrast ook regelmatig
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Telefoon: 06-12480803	
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Zutphen	

KvK 54034876	

Bestuur:	

Initiator:
Roosmarijn Wasseveld
roosmariijn@waridihome.com	


eenmalige donaties binnen te krijgen. Deze zijn
vaak onverwachts; iemand die op een feestje
inzamelt, of via een bruiloft, mensen die we
tegenkomen die spontaan geven, mensen die
zomaar aan ons denken na een
eindejaarsuitkering. Noem maar op, de reden
maakt niet uit maar de geste waarderen we
enorm. Een warme douche voor al deze mensen
die liefdadigheid serieus nemen. Nou kennen ze
geen warme douches in het gebied waar
WaridiHome opereert, dus we hopen dat u
genoegen neemt met een camp shower!.!

!
!
!
!
!
!

Voorzitter:
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Secretaris:
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