
                                          

Dit is de eerste nieuwsbrief van stichting 
Kidshare. 
Wij vinden het belangrijk jullie goed te 
informeren. 
Even een belangrijk nieuwtje doorgeven. 
Hoe gaat het met dat project ? 
Daar is deze nieuwsbrief voor. 
En hebben jullie onze website al gezien?  
www.kidshare.nl

  

En wat vind je ervan? We horen het graag !   

Nieuw: nieuwe bestuursleden 
Ik ben heel blij met ze: twee kanjers van 
vrouwen ! 
Ze zijn de twee nieuwe bestuursleden van 
stichting Kidshare. 
Leona Koster is bestuurslid fondsenwerving. 
Ze werkt als professional al vele jaren in de 
fondsenwerving. Leona wil zich graag 
inzetten voor het p rac htige doel van deze 
organisatie. 
Ze is ervan overtuigd da t Kidshare zeer 
suc c esvol za l zijn en da t vele kinderen in 
Afrika een betere toekomst zullen krijgen. 
Marianne Vogels is het tweede nieuwe 
bestuurslid. Zij wordt bestuurslid PR en 
communicatie. 
Ze is afgestudeerd sociaal psycholoog met 
specialisatie gedragsverandering. 
Marianne is heel enthousiast en staat te 
trappelen om aan de slag te gaan.  

Met 1000 ballonnen naar Kenia 
Op 13 oktober ga ik weer voor twee weken 
naar Kenia. 
Deze keer samen met een lerares van 
basissc hool De Ark in Haarlem. Haa r naam 
is Marni Zuurendonk. De Ark heeft twee 
schoolgebouwen in Haarlem Noord. 
Volgend jaar krijgen ze een gloednieuwe 
school. Marni en ik hebben daar over 
gepraat. We kregen een idee!  
Veel kinderen in Kenia hebben helemaal 
geen school.  
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                                        De Ark kan tijdens de bouw van hun nieuwe  

                                   school geld inzamelen voor een school in  
                                   Kenia. En dat gaan ze doen ! 
                                   Er is een kleuterschool in Kisumu met 70 kleine  
                                   kinderen. De juf Jenipher daar wil dolgraag 4  
                                   klaslokalen aanbouwen en zo een  
                                   basisschool starten. Dit wordt het project dat  
                                   De Ark gaat steunen. 
                                   Marni gaat zelf het project bezoeken. Ze is al  
                                   helemaal opgewonden bij dit idee. Wat ook  
                                   leuk is: Marni en Jenipher die mailen al met  
                                   elkaar. De kinderen van De Ark zijn al druk met  
                                   het maken van tekeningen. Die moeten mee  
                                   naar Kenia. En oh ja, we nemen ook 1000  
                                   ballonnen mee. We gaan nog meer  
                                   kleuterscholen bezoeken waar ze dringend  
                                   een nieuwe basisschool nodig hebben. Overal  
                                   gaan we ballonnen uitdelen.  
                                   Dat wordt weer een feestje !  

                                  En hoe gaat het met Carlson ? 
                                  Weten jullie het nog ? Vorig jaar december  
                                  schreef ik sommigen van jullie een brief, Ik vroeg  
                                  om een bijdrage voor de bouw van een school  
                                  voor Carlson. Jullie gaven gul ! Ook Het Eerste  
                                  Christelijk Lyceum (ECL) heeft allerlei acties  
                                  georganiseerd en veel geld opgehaald.  
                                  Kidshare heeft ook een paar vermogensfondsen  
                                  aangeschreven. Er is nu bijna genoeg geld om  
                                  de bouw te starten. 
                                  Dat is toch een prachtig resultaat dat we met  
                                  elkaar voor elkaar hebben gekregen.  
                                  Zo kan Carlson in zijn eigen dorp naar de  
                                  basisschool.  

                                      

                                 Jullie zijn fantastisch ! 
                                 We zijn heel dankbaar dat jullie ons werk  
                                 ondersteunen. Samen maken we de wereld een  
                                 beetje beter. 
                                 Alle gulle gevers van harte bedankt ! Jullie zijn  
                                 fantastisch !   

                                     

                                 Namens het bestuur van stichting Kidshare,   

                                 Hans van Driel 
                                 Voorzitter 
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