Het benefietdiner georganiseerd door Hero

‘Nieuwsbrief juli 2018’
Namasté vrienden,
In deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte
brengen van de stand van zaken wat betreft onze
acties, de donaties, nieuwe sponsors en bestuurlijke
wijzigingen bij H4oN. Kortom een aantal belangrijke
nieuwe ontwikkelingen…
In de versie van januari schreven we al over de ambities en plannen waarmee we het jaar in wilden
gaan. Nu halverwege 2018 kunnen we gerust zeggen dat we hierin fantastisch op weg zijn om naar
de schoolkinderen in Nepal waar te kunnen maken
wat we ze hebben beloofd; een stapje verder op
weg naar een betere toekomst!

Nieuws uit de afgelopen maanden;
• Het benefietdiner van Hero Interim Professionals heeft inmiddels plaatsgevonden,
• De ‘blije bakfiets’ rijdt nog steeds rond,
• Aalsmeer heeft het project ‘Listikot’ geadopteerd,
• Er is een sponsor voor het onderdeel ‘gehandicapte schoolmeisjes’,
• We hebben prachtig promotiemateriaal gekregen,
• Het bestuur van H4oN is uitgebreid.
• Deze nieuwsbrief en de AVG-privacy wet.
Meer achtergrondinformatie? Kijk dan op Facebook of bezoek onze website: www.hart4onderwijsnepal.nl

Hero Interim Professionals heeft n.a.v. haar 10 jarig
jubileum zich voor 1 jaar gecommitteerd aan onze
stichting en heeft nu inmiddels samen met vrienden, kennissen en businesspartners voor bijna
€30.000,- binnengehaald voor Hart4onderwijsNepal!
Begin juni vond in
Amsterdam
de
zeer
geslaagde
benefietavond
met veiling plaats.
Een groot feest
met zeer betrokken gasten voor
het goede doel. In oktober gaan we samen met
Hero naar de Shree Shital Dadha basic school in het
afgelegen gebied in Nepal om de scholarships/
schoolspullen uit te reiken.

Schoolkinderen Nepal November 2018
De naam zegt het al! Het dekt de fantastische actie
die Robert Kroone heeft gestart om zoveel mogelijk
kinderen in Nepal weer
naar school te helpen.
Robert heeft diverse
sponsoractiviteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld; de ‘Fiets
naar je werk dag’, de inzamelingsacties met ‘de Blije bakfiets’, etc.
Deze acties hebben ervoor gezorgd dat Robert met een aantal
vrienden in oktober
onder begeleiding van
H4oN naar de Sirjana
R. Higher Secondary
School for deaf children kan gaan om daar 100 kinderen een scholarship te
overhandigen.
En daar blijft het mogelijk
niet bij….de ‘blije bakfiets’ blijft ook komend
half jaar nog doorrijden!

Project Listikot geadopteerd

Uitbreiding bestuur H4oN

De Doopsgezinde Gemeente in Aalsmeer had afgelopen jaar al een deel van de adventsactie gewijd
aan het Sadbhaw Scholarship Project. Dit leverde
een mooie bijdrage op welke ‘verdubbeld’ is door
de gemeente Aalsmeer. Mede hierdoor kan H4oN
ook dit najaar weer 100
scholarships naar Listikot
kan brengen!
Daarbij kwam een tijdje
terug het goede nieuws
dat een aantal vrienden
van H4oN uit Aalsmeer de acties, die we doen in de
streek van Listikot, hebben geadopteerd. Dit betekent dat zij zich gaan inzetten om komende najaar
meer fondsen te mobiliseren voor het project. Daarvoor zal ons nieuwe bestuurslid Mark van Leeuwen
als ‘ambassadeur’ van project Listikot onze stichting
vertegenwoordigen in en naar Aalsmeer en de
Doopsgezinde Gemeente.

Gezien de toegenomen activiteiten en de daarbij
horende tijdsbesteding is de samenstelling van het
bestuur van H4oN veranderd en uitgebreid.
We zijn daarom enorm blij dat Irénke Meekma, Erna
den Hartogh en Mark van Leeuwen hun tijd en inzet
beschikbaar willen stellen om het vele werk voor en
achter de schermen van de stichting te realiseren en
het mede mogelijk te maken dat we in oktober/november wederom zo’n grote actie in Nepal kunnen
realiseren.
Even kennismaken……

Gehandicapte schoolkinderen
Dit jaar richten we ons ook op de schoolkinderen
met een (lichamelijke) beperking. Een ‘vergeten’
doelgroep die zo goed
als kansloos is om een
dragelijk bestaan op te
bouwen.
We zijn dan ook héél blij
met de donatie van
€2000,- van Reed Business Information via RBI
Cares! Met deze donatie krijgen in het bijzonder
kansarme meisjes door de scholarships/schoolpakketten een kans op een betere toekomst. Door middel van deze cheque kunnen we speciale hulp bieden aan meisjes met een lichamelijke beperking. Zij
hebben het namelijk extra zwaar!
Verder heeft een Fysiotherapiepraktijk toegezegd
om een tiental kinderen te sponsoren met een
scholarship plus de benodigde ondersteuning in de
vorm van orthopedische hulpmiddelen of fysiotherapie. Dit is een project wat vanuit Nederland ondersteund zal worden.

Nieuw promotiemateriaal
Naast dat we van veel gulle
sponsors financiële middelen
hebben ontvangen, worden
we ook gesteund met zaken
die ons helpen op een betere
manier onszelf te presenteren.
Banners, visitekaartjes, brochures, boekenleggers en een
update van onze huisstijl. Rienks Arbodienst, Zecht
b.v., Zalsman drukkerij.. dank daarvoor!

Voorzitter: Irénke Meekma; Managing Director Bakker Barendrecht
“Vanuit het hart samen met lokale partners op
een professionele manier kinderen een kans op
een betere toekomst geven.”

Algemeen bestuurslid: Mark van Leeuwen, Directeur OBS Kudelstaart
“Mijn hart ligt bij het onderwijs. Het is geweldig
om kinderen te kunnen helpen om het optimale
uit zichzelf te halen.”

Secretaris: Erna den Hartogh, Projectconsultant Driessen Plus B.V.
“Bijdragen aan de vanzelfsprekendheid om onderwijs te kunnen volgen en daardoor je leven te
kunnen verbeteren.”

Op weg naar de acties ter plekke…
Zoals jullie uit in deze nieuwsbrief hebben kunnen
lezen staat er veel te gebeuren in oktober /november. Bij elkaar opgeteld kunnen we zo’n 400 kinderen gaan blij maken met een scholarship!
Een prachtig aantal verdeeld over vier verschillende projecten in de meest afgelegen gebieden.
Twee groepen met sponsors zullen daarbij zélf de
door hun gefinancierde scholarships gaan brengen
samen met H4oN.
Het ziet er fantastisch uit wat betreft de projecten
die we kunnen oppakken. Het is dan ook fantastisch
hoeveel materiele en immateriële steun we van jullie ontvangen. Waaruit duidelijk wordt dat jullie
graag willen helpen als blijkt dat het geld volledig
ten goede komt om ter plekke hulp te bieden.
We gaan niet stilzitten en de komende maanden
zullen we hard blijven werken om ervoor te zorgen
dat we in staat zijn om nog meer kinderen te helpen
en kunnen waarborgen dat er continuïteit is in de
komende jaren wat betreft de levering van scholarships. We zijn daarvoor volledig afhankelijk van jullie donaties. Klein of groot, elke bijdrage helpt een
kind dat stapje verder!

Deze nieuwsbrief en de AVG-privacy wet
Binnen het kader van de nieuwe AVG-privacy wet
mogen wij niet onze vrienden, donateurs, etcetera
‘ongevraagd’ een nieuwsbrief sturen.
Vandaar dat wij willen vragen om, mochten jullie
geen prijs stellen op automatische toezending van
de nieuwsbrief, ons daarover een berichtje te sturen.
Binnenkort verschijnt er op onze website een pagina met uitleg van de AVG-privacy wet en wat deze
betekent voor een goede-doelenstichting als
Hart4OnderwijsNepal.
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