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Friends of Streetkids

The House Project

Het gaat goed met de kinderen in het opvanghuis. Vooral de kinderen die
sponsors hebben en naar school kunnen, genieten hier enorm van.

Zij doen allemaal heel erg hun best op school en gaan goed vooruit. Zij
veranderen langzaam van angstige straatkinderen naar vrolijke schoolkinderen. Een bijna onbeschrijflijk verschil. Onze dank gaat uit naar al onze
trouwe sponsors die dit mogelijk maken.

Hoe het verder ging…
Sudaisi (7 jaar)

Vorig jaar, nadat Sudaisi - na een intensieve speurtocht - met zijn moeder was
herenigd, gaven we aan dat we hem graag wilden blijven steunen. Zijn moeder
is namelijk heel arm en kan geen schoolgeld voor hem betalen. We zijn blij te
kunnen melden dat dit is gelukt!
Sudaisi gaat inmiddels alweer een tijdje naar school en het gaat heel goed met
hem. Hij vindt het heerlijk op school. Hij was een hele stille jongen. Dit komt
doordat hij op zo'n jonge leeftijd al op straat zwierf, hierdoor vond hij sociale
contacten heel erg moeilijk, maar nu hij op school zit heeft hij eindelijk ook weer
vriendjes gemaakt.

Update Christine

Christine woont nog steeds bij haar tante. Inmiddels is haar baby alweer
een jaar oud. Na een spannende start (de baby werd geboren door
middel van een Keizersnee) is de rust volledig teruggekeerd.

De betrokkenheid van onze sponsors bij het wel en wee van deze
tienermoeder is echt ongelooflijk te noemen. Alle kosten (ook hoge
medische kosten) zijn betaald en alle benodigde materialen zijn
beschikbaar gesteld. Binnenkort gaat Christine een opleiding doen voor
kledingontwerpster. Dit is een praktische opleiding, waardoor ze, als ze
hiermee klaar is, ook daadwerkelijk aan de slag kan en hopelijk in de
(nabije) toekomst voor zichzelf en haar zoontje kan zorgen. Om die reden
blijven we haar ondersteunen, want anders zou dit niet mogelijk zijn.

Opvang huis

Wat een geweldig verschil maakt het opvanghuis in het leven van deze (ex) straatkinderen. Van een
spijkerhard en uitzichtloos bestaan, naar de warmte en bescherming en regelmaat van een huis. Dankzij jullie
hoeven zij geen dagelijks gevecht meer te leveren voor eten en een veilige plek om ‘s avonds in veiligheid je
hoofd neer te kunnen leggen.

De broertjes Mande (13), Tonny (10), Peter (7) en Marvin (6)
Het is alweer een jaar geleden dat onze
projectleider Kevin de vier broertjes uit handen van
de politie redde. Daarmee voorkwam hij dat de vier
kinderen - geheel onschuldig(!) - in de gevangenis
terecht kwamen.

Peter die destijds erg ondervoed en ziek was, is
volledig bijgekomen en hersteld. Mande, die als

oudste broer de verantwoording droeg voor z'n drie
broertjes, kan zelf weer kind zijn. Daarbij maakten
verschillende sponsors het mogelijk dat hij sinds
februari naar school kon. Hij heeft het daar enorm
naar zijn zin.

Ook met zijn broertjes gaat het geweldig goed.
Alleen kunnen zij nog niet naar school.

Mande doet het goed in zijn nieuwe klas

Blij met zijn nieuwe schooluniform en schoenen

Agriculture project succesvol

Dankzij de gift van de Tweede Kans kon Kevin het
landbouwproject opzetten. Dit was direct het eerste jaar al
een geweldig succes! De oogst heeft voor ruim 8 maanden
voedsel opgeleverd! Hiervan profiteerden zowel de
kinderen in het opvanghuis, als de straatkinderen.

De straatkinderen ontvingen mede hierdoor een aantal
keren per week een maaltijd. De opzet van dit project was
om het project deels 'self-supporting' te maken. Dit laatste is niet helemaal gelukt omdat door continentale
voedselschaarste de hele oogst nodig was voor alle kinderen zelf. Naast het economisch belang biedt het project
de gelegenheid kinderen die niet naar school kunnen een vak te leren. We hopen het komende jaar dit project
opnieuw te kunnen starten. Hiervoor is gezien de bovengenoemde reden wel een nieuwe investering nodig.

Afscheid lagere school

Vier van onze kids hebben hun lagere schoolexamen
gedaan en ze zijn allemaal geslaagd!

Yasin en Steven

In Oeganda is dit een grote happening waar kinderen
heel lang naartoe werken en hard voor leren. Als je
niet slaagt, kan je niet naar de middelbare school. Het
gaat er allemaal heel streng aan toe. Gelukkig zijn al
onze vier kids geslaagd: Abdul, Yasin, Morris en
Steven. Natuurlijk zijn we heel trots op hen!

Te oud?
Yasin en Steven (foto) hadden geen sponsors die hun schoolgeld voor hen betalen, maar omdat ze al wat ouder
waren heeft Kevin besloten om ze toch naar school te laten gaan, omdat ze anders weinig goede kansen meer
zouden hebben in het leven. Kevin heeft hun schoolgeld steeds zelf bij elkaar gekregen door extra baantjes aan
te nemen, wat betekende dat hij, naast zijn toch al veel te drukke leven, nog harder moest werken. En de
middelbare school is nog duurder.
Gelukkig hoeft dat nu niet meer, want we hebben een prachtige gift gekregen van de Tweede Kans in
Hellevoetsluis, speciaal voor deze 2 jongens, zodat Kevin de komende periode hun schoolgeld kan betalen. Heel
hartelijk dank daarvoor!

Sponsors en giften

We hebben de afgelopen maanden weer een aantal nieuwe sponsors
mogen verwelkomen. Superfijn en natuurlijk hartelijk welkom! Ook onze
ouwe en super trouwe sponsors willen we bedanken jullie zijn de motor!
Ook hebben we weer een aantal extra giften gekregen:

Protestantse gemeente te Biggerkerke/ Meliskerke

De bijzondere gemeenschap die zichzelf zo normaal vindt
Deze kerkelijke gemeente heeft een aantal geweldig succesvolle acties
gehouden. Dit heeft bij elkaar maar liefst € 3000,-- opgebracht. Een
prachtige opbrengst waar we ontzettend dankbaar voor zijn. Dit heeft heel
veel dingen mogelijk gemaakt! Bij deze willen wij alle gemeenteleden die
zich zo hard ingezet hebben nog eens extra bedanken. In het bijzonder de
initiatiefnemers Festo en Sonja! Maar… wat een bijzondere kerkelijke
gemeenschap is dit! Tijdens het actieweekend waarmee zij hun
maandenlange straatkinderen project afrondde, mochten wij hun gast zijn.
De warmte en gastvrijheid die we daar mochten ervaren was
overweldigend. En hoewel de gemeente leden het steeds maar bleven afdoen als 'heel normaal', was het van
begin tot het einde een bijzondere ervaring te zien hoe zij zich inzetten voor de straatkinderen.
Hier is een overzichtje van wat we tot nu toe met het geld hebben gedaan:
 Kerstfeest voor de straatkinderen (eten en leuke activiteiten voor 385 kinderen)
 Schoolkosten Francis (computercursus)
 Startkosten school Sudaisi en Mande
 Computerlessen kids in opvanghuis
 Medische kosten Patience en Ashiraf

Sponsors en giften (vervolg)

Verder gebruiken we een gedeelte van deze gift als een financiële buffer 'aan Oegandese zijde', zodat we niet
elke keer achter de feiten aanlopen en een financieel gezonde situatie kunnen creëren. Dit geeft veel rust en
mogelijkheden bij onverwachte situaties. Dit heeft al meerdere keren het leven van een straatkind (medische
kosten) gered. Dit betekent dat deze gift nog tijdenlang steeds opnieuw wordt ingezet: deze buffer vullen we
namelijk na elke gebeurtenis weer aan.

De Tweede Kans uit Hellevoetsluis biedt niet alleen kleding een tweede kans

De Tweede Kans is de tweedehands kledingwinkel van Evangeliegemeente Agapè. Met de opbrengst van de
kledingverkoop worden allerlei goede doelen - dichtbij en ver weg - ondersteund, waarbij zij het
straatkinderenproject al verschillende keren hebben ondersteund op cruciale momenten. Zo had hun gift van
vorig jaar een onvoorziene dubbele impact. Lees mee...
Deze gift maakte namelijk mogelijk een landbouwproject te starten. Tegen de verwachtingen in was
de eerste oogst gelijk al enorm! De opbrengst bood
namelijk voedsel voor zowel het opvanghuis als de
straatkinderen voor acht maanden. Hoewel dit
natuurlijk op zich al geweldig is, viel dit samen met
een continentale hongersnood in heel Afrika.
Onbetaalbaar
Hierbij schoten de voedselprijzen tot onbetaalbare
hoogte. Maar door het landbouwproject gingen de
consequenties van deze ramp aan de straatkinderen
voorbij. Soms wil je er niet eens aan denken 'wat er
gebeurd zou zijn als'. In ieder geval kijken wij met
grote dankbaarheid terug naar deze periode.

Koffie mét… voldoening
Bij deze willen wij dus alle medewerkers
(vrijwilligers) bedanken voor hun enorme inzet en
trouw. We hopen dan ook dat jullie door dit verslag
bemoedigd zullen zijn en zien dat 'de tweede kans'

Colofon

Kijkje in De Tweede Kans - Rijksstraatweg 142b, Hellevoetsluis

zéker niet alleen de tweede kans van kleding
betreft! We hebben gezien dat het in jullie mooie
winkel vaak keihard werken is, vooral bij grote
drukte. Maar we hopen dat jullie tijdens de
rustmomenten met een gezellig kopje koffie in
voldoening mogen oogsten.
Bedankt - ook deze keer weer - voor jullie gulle gift
van € 1000,--.
Hiervan betalen we het schoolgeld van Steven en
Yasin voor de komende periode (foto zie bladzijde 3).

Samenwerkingsverband

Om de organisatie Friends of Streetkids in Oeganda zo efficiënt mogelijk te kunnen ondersteunen, hebben wij gezocht naar een
organisatie in Nederland die dit als project zouden willen adopteren. Deze noodzakelijke partner hebben wij gevonden in de
stichting Hearts For The Future, gevestigd in Rotterdam. De visie van stichting Hearts for the Future is om gelijke onderwijskansen
voor kansarme kinderen te realiseren. De samenwerking is warm en hartelijk. Mede door hen is onze overhead vrijwel nul.
Daarnaast zijn giften onder de voorwaarden van de belastingdienst aftrekbaar aangezien zij de ANBI-status hebben.
Giften voor de Streetkids projecten, zoals vermeld op de andere zijde, kunnen daarom overgemaakt worden naar:
Hearts for the Future
IBAN: NL10 RABO 0131732277
Omschrijving: Streetkids - Gift algemeen

Kijk eens op www.heartsforthefuture.com
Je vindt ons project onder de ronde button:
‘Partners’  ‘Friends of Streetkids (FOSKOF)’

Het is van belang om de omschrijving precies zo over te nemen.
Dan weet je zeker dat het geld volledig ten gunste van de Streetkids projecten komt. Dank voor je support!

Contact Afdeling Nederland (Nederlands talig) E: christine@friendsofstreetkids.org FB: Friends of Street Kids - Nederland
Afdeling Uganda (Engels talig) I: www.friendsofstreetkids.org FB: www.facebook.com/friendsofstreetkidsandorphansafrica

