
Van de 
voorzitter. 

De eerste jaren 
van het bestaan 
van Waridihome 
waren we als 
bestuur en 
ambassadeurs zelf 
continue bezig  
zoals men wel 
zegt “de boer op 
te gaan”  door 
onder andere op 
allerlei markten te 

verschijnen. Het is dan ook geweldig te ervaren dat we in 
een fase komen waar mensen en instanties om ons heen 
ook in actie gaan komen. Zoals Pierre Spierings, Kiwanis 
en Zazou, waarvoor in deze nieuwsbrief aandacht. Ook 
de subsidieaanvragen lopen goed,  gemeente Zutphen, 
Hand en Wilde Ganzen hebben ons inmiddels al 
meermalen ondersteund. 

Uiteraard blijven we zelf ook in actie komen. 6 juni zijn 
we namelijk weer van de partij op de Wereldmarkt in 
Zutphen aan de Boompjeswal. Komen jullie gezellig 
langs? Er zijn allerlei leuke kramen van goede doelen om 
af te struinen opgeluisterd met leuke muziek.  
Veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief!

Springtime:Spetterende actie door 
Kiwanis 
Door Margreet Lammers
 In een eerdere nieuwsbrief kon u al lezen dat 
Kiwanis, een enthousiaste mannenclub die zich 
inzet voor goede doelen, Waridihome dit jaar als 
een van de 2 begunstigden heeft uitgekozen. 
Google naar hun website en zie daar  Roosmarijn 
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NIEUWSBRIEF STICHTING 
WARIDIHOMEIn deze nieuwsbrief:

-Kiwanis: Mannen in de bres 
voor WaridiHome.

-Een niet te stoppen 100 
banen man.

-Enthousiasme van de 
directeur van de Chitsukwa 
School

-Periodieke gift en 
donateurschap-Tip!

Wist u dat

-Ons jaarverslag 2014 te 
vinden is op onze website?

-Roosmarijn half mei alweer 
een werkbezoek gaat afleggen 
in Kenia?

-Zazou voor de tweede keer 
een actie voor ons heeft 
gehouden met maar liefst 357 
euro aan opbrengst? 
Fantastisch! Wederom 
bedankt Zazou! (Zoek ze op 
aan de Laarstraat 57!)

http://www.waridihome.com


in actie tijdens het geweldige evenement, 
Springtime Zutphen op 16 maart j.l.. Er was een 
mooie delegatie vanuit WaridiHome aanwezig. 
Onze zitplaatsen zijn nagenoeg ongebruikt want 
er werd volop gedanst. De heren van Kiwanis 
waren volop in actie door herkenbaar in 
vlinderdasjes op de cruciale punten aanwezig te 
zijn. Iedereen werd met een groot welkom 
binnengehaald, men trof ze bij de garderobe, 
muntverkoop etc.. Geweldig bedankt voor jullie 
steun en een top avond!

Komend werkbezoek en een 
enthousiaste schooldirecteur:
Door Roosmarijn Wasseveld

16 mei is het weer zo ver, dan stap ik weer in het 
vliegtuig voor een kort bezoek aan Kenia. Samen met 
Gerard Geenen (KidsCare) verblijf ik op het KidsCare 
Centre. Ik kan niet wachten om weer in de watten 
gelegd te worden door Fridah, onze centre mama, die 
met groenten uit KidsCare tuin en eieren van KidsCare 
kippen de lekkerste gerechten op tafel zet. Er zijn 
inmiddels weer een aantal nieuwe medewerkers aan de 
slag bij KidsCare, dus ook leuk om met hen kennis te 
maken. We zullen met de medewerkers veel meetings 
hebben over de vooruitgang die is geboekt, maar ook 
over activiteiten die nog uitgebouwd moeten worden. 
Het gaat een drukke week worden, want ik zal ook een 

April 2015 Editie 14  www.waridihome.com �2

Steun van de Wilde 
Ganzen

Bij de start van de het 
100xhonderd project heeft 
WaridiHome tegelijkertijd 
een aanvraag gedaan bij 
de Wilde Ganzen voor het 
vermeerderen van dit 
bedrag. Dit is een van de 
manieren van 
ondersteuning vanuit de 
Wilde Ganzen. We zijn 
super blij dat ze de 
aanvraag hebben 
gehonoreerd. Dit betekent 
dat we na de acties van 
Pierre Spierings niet 
10.000euro naar de school 
kunnen overmaken, maar 
15.000 euro.

Wie heeft er nog een 
oude mobiele telefoon op 
laptop liggen, die een 
tweede leven kan krijgen 
in Kenia? 
Neem contact op met 
Roosmarijn

http://www.waridihome.com


bezoek brengen aan Msambweni Secondary school. 
Afgelopen januari zijn er namelijk 5 jongens, gesponsord 
door stichting WaridiHome, gestart met hun middelbare 
school op Msambweni Secondary school. Hierover meer 
in een van onze volgende nieuwsbrieven.

Een bezoek aan Chitsukwa Primary staat ook op mijn 
programma. In samenwerking met stichting 
100xhonderd zetten wij ons in om het voor de school 
mogelijk te maken om een aantal extra klaslokalen te 
bouwen en een aantal bestaande lokalen op te knappen. 
Het is natuurlijk heel mooi dat wij met allerlei acties 
geld bij elkaar verzamelen en dit geld via Wilde Ganzen 
overmaken naar de rekening van Chitsukwa Primary 
school, maar wij willen hiermee wel een samenwerking 
met de school, de kinderen, de leraren en de ouders 
aangaan. Wij verwachten ook een bijdrage van die 
partijen.
Dit is oa door Gerard goed besproken met de 
hoofdmeester van de school Peter. In reactie daarop heb 
ik een uitgebreide mail van Peter ontvangen. 

“The  school is  doing  well. Teachers  are quite  motivated  to 
work  and help the pupils .The population  of the enrolment is 
increasing  every day. Many  parents  and their children are 
developing   real  interest  of the school. By  the end  of this year 
the enrolment of the pupils may be nearing 600.
Thanks  for every effort  you   are putting  to assist  the school. In 
our meeting  with the parents  on 3rd  the parents agreed that-; 
1.            They will fence the school  compound (round the school 
buildings with thorny branches) 
2.            When the time   comes for construction    of classrooms  they 
will dig the  foundation  
3.            They  are ready to make  the desks when all materials  are 
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Het moordende 
tempo van de 100 
banen man
Door Margreet Lammers

Pierre Spierings is in 
januari dit jaar gestart 
met zijn actie 
100xhonderd. In onze 
vorige nieuwsbrief 
kondigden we dit al aan. 
Pierre is nog geen 4 
maanden onderweg en 
heeft dagklus 38 al achter 
de rug! De man gaat als 
een speer. Ober, het 
lopen van een 
modeshow, uitdeuken bij 
een autoschadebedrijf., 
geweldig om zo allerlei 
kanten van de 
maatschappij te 
ontdekken. Hij wist 
Omroep Max te halen, en 
schrijft driftig columns 
voor het Brabants 
dagblad.  Wat een succes 
is deze actie. Weet u nog 
een leuke klus voor hem? 
Kijk dan op zijn website 
www.100xhonderd.nl of 
op Facebook waar hij van 
elke dagklus een leuk 
verhaal weet te 
presenteren.

http://www.waridihome.com


provided  
4.            Anything  else that is thought to be  within  their ability   at 
that  time
The parents once again promised  to cooperate  and  work 
together  for the benefit of the children.
Much greetings from the teachers . Convey  my sincere  regards 
to your family  and friends not forgetting  Pierre.”

Deze mail geeft ons goede moed en motiveert ons om 
ons in Nederland te blijven inzetten voor deze school. 
Tijdens mijn bezoek zal dit natuurlijk een 
gespreksonderwerp blijven.

Tip voor de donateurs
Door Margreet Lammers

Wist u dat u als u 5 jaar doneert aan een goed doel 
u dit een periodieke gift kunt noemen en dat dit 
dan een aftrekbare post is voor de belasting? 
Voorheen kon dit alleen als je dit vast had laten 
leggen bij een notaris. Binnenkort zal via onze 
website een formulier beschikbaar zijn zodat u dit 
kan vastleggen. Wilt u graag nu al informatie 
benader dan de voorzitter.
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Stichting WaridiHome 

Postadres: 
Brugstraat 11 7201 JJ Zutphen 

Telefoon: 06-28257863

Bank NL39INGB0005400278 
ten name van Stichting 
WaridiHome te Zutphen

KvK 54034876

Bestuur:

Initiator:  
Roosmarijn Wasseveld 
roosmariijn@waridihome.com

Voorzitter:  
Margreet Lammers 
margreet@waridhome.com

Secretaris:  
Annemiek Duifhuizen 
annemiek@waridihome.com

Penningmeester:  
Hans Jolink 
hans@waridihome.com

Algemeen bestuurslid:  
Mieke Kleinleugenmors  
mieke@waridihome.com

Sponsored by:

www.victorenpaul.nl
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