Putten, augustus 2017

Extra Nieuwsbrief

Beste sponsorouders,
Ik had het u beloofd: meer nieuws over de webshop.
In de afgelopen maanden hebben we gewerkt aan de webshop en de inhoud daarvan. Met heel veel plezier hebben we
een geweldige giraf ontworpen, zowel in een haakpatroon als in stof (voorlopig) op schorten en tassen. We hebben haar
Lwengie gedoopt en is het boegbeeld van onze Stichting.
Lwengie draagt een aantal symbolen met zich mee:
lange nek: We steken ons nek uit om een glimlach op de gezichten van de kinderen in Lwengo te
toveren
petje af: We nemen ons petje af voor onze vrienden in Lwengo/Uganda die ondanks vele tegenslagen
toch blijven gaan voor een betere toekomst, maar ook voor alle sponsors in Nederland.
Beste beentje voor zetten: we zetten ons beste beentje voor om een vertrouwde band tussen
sponsorouder en kind op te bouwen. Daarom heeft het beste beentje van Lwengie een groen bloemetje
gekregen
kleur groen: De kleur groen is de kleur van vrede en harmonie, optimisme en vertrouwen. Dit hoeft
denk ik geen verdere uitleg. Om die reden heb ik deze kleur gebruikt voor petje en bloemetje.
Intussen hebben we intensief contact met Joseph, onze vriend van de
backpackers in Masaka. Wij hebben hem gevraagd om met een aantal dames,
die geen inkomsten hebben, schorten en tassen te maken die wij hier in de
webshop gaan verkopen. Natuurlijk met ons boegbeeld Lwengie er op! Maar
ja, ik kan wel eens wat willen, maar dan moeten er wel materialen zijn en een
naaimachine. We hebben 200 euro overgemaakt en daar heeft hij een
naaimachine van gekocht en materialen. En toen kwam het mailverkeer pas
goed op gang, want voor Joseph begreep om wat voor een giraf het nou
precies ging…. Ik kan u vertellen dat ik heel wat foto’s, tekeningen,
beschrijvingen, etc. gemaild heb! Uiteindelijk begreep hij nog niet helemaal precies wat ik bedoelde. We hebben daar
ook wel veel plezier om gehad!
Uiteindelijk heb ik een workshop-book gemaakt, met veel foto’s en tekst en hem dat gemaild. Pieter gaat in augustus
een week naar Uganda en neemt het dan op papier ook mee en zal eventueel nog uitleg geven. We gaan het zien, maar
ik weet zeker dat het een keer goed komt!
In elk geval zijn de dames enthousiast en hebben er zin in!
Ze gaan nog iets maken, maar dat blijft nog even een verrassing…..
Na onze reis in oktober hoort u hier meer van, via de post, denk ik, of we komen
langs, of … nou dat gaan we nog zien. Leuk is het in elk geval wel vinden wij!

Dan onze reis naar Uganda (12 t/m 21 oktober a.s.)
Op 12 oktober gaan Pieter en ik met drie andere sponsorouders naar Uganda. Wij kijken daar enorm naar uit! Voor de
meereizende sponsorouders een unieke kans om hun sponsorkind te bezoeken. Voor ons hard werken om alle kinderen
te bezoeken, een praatje met hen en zo mogelijk de ouders te maken, zien hoe het met ze gaat, kijken of er aanvullende
zaken nodig zijn, zoals extra voeding, medicijnen, zorg, etc. En natuurlijk maken we foto’s van de kinderen en hun
omgeving. Op 21 oktober zijn we weer terug om alle informatie en foto’s met u te delen.
De meereizende sponsorouders maken op 11 augustus met elkaar kennis en dan krijgen zij ook de nodige informatie
van ons. (zolang wij nog niet geboekt hebben, is er nog steeds de mogelijkheid om mee te reizen. Neem dan snel contact met ons op)
Voor de sponsorouders die niet meereizen, bestaat er de mogelijkheid het één en ander aan ons mee te geven voor hun
kind(eren). Dat kan zijn:
-

-

Een leuke brief, het liefst in het engels; Anthony zal het dan in hun eigen taal kunnen vertalen voor de kinderen.
Ook heel leuk is om een foto (of meerdere) van jullie gezin mee te geven
Een klein pakketje is mogelijk, dan denken we aan een paar schriften, pennen, of een t-shirt, een zakje ballonnen,
een tandenborstel, een stukje zeep… (geen haarspulletjes want de meeste meisje hebben bijzonder kort haar).
Uw pakketje mag niet zwaarder wegen dan ongeveer 300 gram en het moet zo plat mogelijk zijn… komt niet op een
grammetje aan, maar wij zijn ook gebonden aan een bepaald gewicht. Er gaan ook nog de nodige hulpgoederen
mee en extra bagage kost veel geld, dat geven we liever anders uit.
Dan heeft u wellicht vragen voor uw kind. U kunt die vragen bij mij inleveren via de mail. Het mailadres dat u
daarvoor gebruikt is info@lwengokids.nl. Ik heb een apart schrift met alle namen van de kinderen en dan schrijf ik
per kind de vragen erbij. Dan hebben we alles mooi bij elkaar.

U kunt de brieven/pakketjes bezorgen of opsturen naar:
Pieter en Marga Streefkerk,
Bakkerstraat 2
3882 AA Putten.
De brieven/pakketjes moeten uiterlijk 20 september bij ons binnen zijn. Met aan de buitenkant de voor- en achternaam
vermeld. Dan kunnen wij bepalen hoeveel hulpgoederen er nog mee kunnen.
Na onze reis hebben we weer contact met u om alle informatie en foto’s van uw kind(eren) met u te delen .
Tot zover onze tweede nieuwsbrief. Mochten er nog vragen zijn over wat dan ook: wij horen het graag van u.
Namens

Marga Streefkerk

