NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2014
Jambo vrienden van Sosurwo,
Hier is de nieuwsbrief van augustus 2014
Heel veel leesplezier.
-------------------------------------------------------------------------------------------SOSURWO JONGEREN :
Zoals verteld in onze nieuwsbrief van december 2013, hebben wij een aantal weeskinderen
geadopteerd.
Onze
oudste
studeerd
inmiddels
geneeskunde op de Meru Methodist University. Hij zit nu in
het eerste jaar. Wij zijn trots op David Kipchumba. De
opleiding die hij volgt kost rond de €2,000 per jaar. Wij zijn
opzoek naar bedrijven of mensen die David willen helpen
met school geld. Per maand kan je David helpen met een
bedrag. David is erg gemotiveerd en werkt hard voor zijn
studie. Daarom doen wij een oproep aan u namens hem.
Wilt u David helpen met het school geld? Stuur ons een
email naar info@sosurwo.nl of maak je bijdragen op
rekening nummer NL20 INGB0001987481 o.v.v.David K.

KENIAREIS 2014:
30 juli kwamen we weer aan op Schiphol. Speciaal voor het thuisfront was iedereen
aangekleed in Afrikaanse kledij. In Kenia werkten de verpleegkundigen- in opleiding op Tot
sub-district ziekenhuis. Ze genoten en sommigen hebben zelfs een bevalling gemaakt. Deel
van het werk dat ze deden is het helpen bij verschillende
afdelingen van het ziekenhuis. Margot van de WEEGH heeft
zelfs Kshs 35,000 gedoneerd aan het ziekenhuis om een
wasmachine te laten kopen. In het ziekenhuis wassen ze kleding
namelijk met de hand. Dit is zwaar werk voor de vrouwen die
was doen. De nieuwe wasmachine zal

echt tijd besparen.

Terugkijkend op de reis, was de groep sociaal , gezellig en
vooral erg behulpzaam.
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BENEFITDINER APRIL 2014:
Wij zijn bezig met het opzetten van een tehuis voor onze
weeskinderen, zodat ze daar doordeweeks naar school kunnen gaan,
goed te eten en te drinken krijgen, en in de weekends weer naar hun
familie terug kunnen gaan. Hierdoor blijft de familieband in stand, wat
essentieel is voor hun opvoeding en verdere leven. Voor dit tehuis,
hebben wij op vrijdag 25 april 2014 een benefit diner georganiseerd
in restaurant Savelberg in Voorburg. Naast een vier gangen diner
waren er optredens van een ‘Masai Strijders’ theatergroep en was de
Keniaanse wereldkampioen marathon Wilson Kipsang aanwezig.
Tijdens het diner werdt er een veiling gehouden waarvan de
opbrengst geheel voor dit doel beschikbaar was.

CHARITY LOOP MET SPARTA ATLETIEK:
23 april 2014 is in samenwerkingmet atletiek vereniging Sparta een
loop evenement met Wilson Kipsang the wereld Marathon record
houder en winnaar van de London Marathon 2014 georganiseerd op de locatie van Sparta.
Dit was een unieke gelegenheid voor de regionale hardlopers van diverse clubs Sparta om
in contact te komen met – en te lopen tegen - deze wereldtopper. Rondom deze activiteiten
hebben ze ook acties voor het goede doel van de grond getild. Namens de kinderen willen
wij Wilson Kipsang bedanken en ook de leden van de atletiek vereniging Sparta.

BEDANKJE:
Graag wil Sosurwo alle deelnemers van de Kenia Reis 2014 bedanken: Anne van der Wijst,
Nicole Vullings,Meike Koster, Juliette de Smet, Fraukje Linthout, Veerle Klomp, Margot van
der Weegh, Morsal Haydari, Mayke van der Sanden, José Kerkhofs, Mandy van Schaik, Floris
Hebben , Wouter Hebben en Claudia Elderkamp.

OPROEP VOOR VRIJWILLIGERS:
Wij zijn opzoek naar vrijwilligers die verschillende taken binnen de stichting willen
verrichten. Heb je interesse? Mail ons met je motivatie verhaal.
Met vriendelijke groet
BESTUUR - SOSURWO FONDS NEDERLAND
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