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Nieuwsbrief: september 2015

Vanaf nu wordt Blessings4you-
Uganda: Creation Africa.
Creation staat voor iets bestaand,
maar ook voor iets nieuws, iets nieuws
brengen of iets nieuws dat wordt
gecreëerd of ontvangen. We staan
voor samen, verbonden met elkaar in
verantwoordlijkheid. De aarde is mooi
en al wat daarin en op is.

Gesponsord door United Cubs in
Nederland hebben wij een voetbal
toernooi georganiseerd en dat was
een groot succes. 13 scholen hebben
deelgenomen. Vooral voor de jongens
van een jaar of zestien was dit
bijzonder om aan deze competities
mee te mogen doen.

   Eerste prijs: Spire Road Primary
School

Creation Africa
Reginadonk 1

4707 TN Roosendaal
Mobiel: 06-29164598

P.O. Box 326, Jinja
Oeganda/Afrika

info@creationafrica.org
www.creationafrica.org

KvK: 54113997
 NL33INGB0004514388

                                                      ANBI

Tweede plaats: Narambai Primary
   School.

Het ministerie van onderwijs was
betrokken bij het geheel en zeer
enthousiast. Eind van dit jaar hopen
we weer een toernooi te kunnen
organiseren samen met United Cubs
Nederland.

Eveneens op sportgebied heeft de
Stichting Football Maties uit
Nederland gezorgd voor voetbal
shirts, ballen en schoenen, voor
onze kinderen en jongeren die
verbonden zijn aan ons revalidatie
project en voor jongeren in de
community om wedstrijden mee te
kunnen spelen.
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        Trotse jonge mannen

De dames op van de naaicursus
hebben hard gewerkt aan een nieuw
tenue voor de meisjes van het huis.
De stof wordt genaamd: kitenge…

        Dorcas achter de machine

           Het resultaat mag er wezen

Vasten Aktie
De San Salvator Gemeenschap uit den
Bosch heeft samen met Marian
Veenker, onze secretaris, aandacht
besteed aan de projecten van
Blessings4you-Uganda

Het was bijzonder om samen stil te
staan bij wie we zijn en wat we elkaar
te bieden hebben. De sieraden
gemaakt door de vrouwen in Masese
waren zeer in trek.

Blij met de opbrengst
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De totaal opbrengst is voor de helft
nog aangevuld door Cordaid. Met dank
aan allen die hebben bijgedragen aan
de levens van mensen in Oeganda.

            Marian Veenker, Bachik

Bij de hardloopwedstrijd gehouden
op Mainstreet School heeft Manuel de
eerste prijs gewonnen. Trots op onze
jongen.

       Eerste prijs hardloop wedstrijd

Pindakaas maken
Elke week wordt er in het Family
House pindakaas gemaakt. Pindas
worden verbouwd in Oeganda. De
kinderen eten het op brood en bij de
kleine visjes als saus met posho of
rijst. roosteren
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Ontvellen

Pindakaas

Kleermakerij
47 in totaal vrouwen hebben de
training afgerond en een certificaat
ontvangen.

                        Trots

     En n klein feestje om het te vieren

    Dankbaar voor Dorcas the trainster

Scovia heeft via Minoesch Schrauwen
een naaimachine gekregen zodat ze
zelf thuis kan werken en haar
inkomsten kan verdienen.
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Scovia met certificaat

Faith resetteld
We werken er aan om kinderen te
herenigen met eventuele familieleden
en geloven ook dat het belangrijk is dat
familieleden zich bewust zijn van hun
verantwoordelijkheid en waar mogelijk
hier hun deel in hebben. Hier is Faith
met haar tante Hanipher. Faith blijft
door Creation Africa ondersteund met
haar schoolkosten.

                 Hanipher en Faith

In samenwerking met MommaLuv
heeft onze medewerkster Aidah het
gezin van Sarah en Alex kunnen
verblijden met een kraampakket.
Afhankelijk van wat op dat moment
nodig is zijn er kleertjes voor baby
Syrus gekocht, een voedselpakket
voor het hele gezin, schoenen voor
Priscilla en Specioza, en schoolgeld.
Alles is geschonken door Susan en
Patrick en hun baby Lotte uit
Nederland.

        Sarah en Syrus
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Voor het volgen van onze laatste
nieuwtjes verwijs ik u ook naar onze
facebook pagina:  Creation Africa

en onze website:
www.creationafrica.org

Vrijwilligers:

Wil je graag als vrijwilliger op locatie je
talent in zetten en de Oegandese
mensen beter leren kennen of in
Nederland een steentje bijdragen?

Stuur een mailtje naar:
info@creationafrica.org of reageer via
de website vrijwilligers, contact-
formulier. Er wordt dan zo snel
mogelijk contact met je op zodat we
samen jouw wensen kunnen
bespreken. Gecombineerd hieraan
valt naar wens een safari trip te
regelen.

Ik weet zeker dat het een
levensveranderende en

onvergetelijke tijd zal worden.

Met uw hulp:

- kunnen kinderen naar school
- kan medische hulp worden
      verleend
- kunnen kinderen revalideren in

een beschermde omgeving
- hebben mensen de gelegenheid

hun talenten te ontwikkelen
- is er schoon drinkwater en

genoeg voedsel
- hebben vrouwen de

gelegenheid een vak te leren
- helpt u mee aan de

zelfstandigheid van locale
bewoners

Namens het team, de vrouwen en de
kinderen in Oeganda hartelijk bedankt
voor uw betrokkenheid, liefde,
ondersteuning en giften die het
mogelijk maken te investeren in
mensenlevens voor een betere
toekomst.

Julienne Meijer
Creation Africa


