
Kinderen mogen kiezen

Zoals jullie weten wordt elk jaar de sponsorplons gezwommen.
De kinderen uit Enkhuizen zwemmen dan zoveel mogelijk gesponsorde
baantjes voor kinderen in een ver land die het niet zo goed hebben.

Dit jaar gaat dat een beetje anders… kinderen krijgen namelijk een hele belangrijke taak…
Jullie mogen namelijk kiezen welk project het sponsorplonsproject gaat worden in 2015!

Jullie kunnen kiezen uit de volgende 4 projecten:

Land Project
Sri Lanka Stichting Kalyani
Nepal Stichting Holland Building Nepal
Kenia The Style Foundation
Gambia Stichting June

Lees de informatie over de projecten goed door en bespreek met elkaar wat je ervan vindt.
Je kunt eventueel ook op internet kijken of er nog meer informatie te vinden is.
Succes met het maken van jullie keuze!
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Stichting Kalyani (Sri Lanka)
In Sri Lanka zijn veel mensen die in grote armoede moeten leven.
Je ziet er veel kinderen en volwassen die bedelen op straat.  Grote gezinnen leven vaak in kleine
krotten van woningen en hebben niet dagelijks te eten. Veel mensen hebben geen werk.
Stichting Kalyani wil graag zoveel mogelijk (wees)kinderen een kans geven op een betere toekomst
door het geven van onderwijs. Elk kind in Sri Lanka verdient immers de liefde en zorg dat elk kind
hoort te krijgen.
In Sigariya ondersteunt stichting Kalyani een school waar 50 kinderen elke dag lessen komen volgen.
Deschool bevind zich in een van de armste gebieden van heel Sri Lanka. De school ziet er erg slecht
uit, de muren brokkelen af en  er zitten gaten in het dak. Er is dan ookdringend onderhoud nodig.
De kinderen op deze school zouden ook graag een speeltuin willen hebben zodat ze in de pauzes
lekker kunnen spelen.
Naast reparaties moet het schoolgebouw ook opnieuw worden geverfd en moet er een nieuw dak op
komen.

Website
www.kalyani.nl

Facebookpagina
www.facebook.com/stichtingkalyani

Foto’s

slechte leefomstandigheden grote armoede

kinderen krijgen een kans school is in slechte staat

http://www.kalyani.nl/
http://www.facebook.com/stichtingkalyani


Stichting Holland Building Nepal (Nepal)
Nepal is een van de allerarmste landen van deze wereld.
Als een moeder in Nepal een gehandicapt kind krijgt kan ze natuurlijk niet

werken en dan is er dus ook geen geld om eten te kopen.
Stichting Holland Buliding Nepal heeft zich het lot aangetrokken van gehandicapte kinderen in Nepal.
Het zijn kinderen met een aangeboren beschadiging van de hersenen dat met een moeilijk woord
CerebralPalsy wordt genoemd.
Door de hersenbeschadiging zijn de kinderen spastisch en hebben zij vaak ook nog aan aantal andere
belemmeringen, zoals blindheid, doofheid, epilepsie en ongeveer de helft van deze kinderen  is ook
verstandelijk beperkt. Onlangs is er een nieuw gebouw geopend vlakbij Pokhara, een grote stad ten
westen van de hoofdstad Kathmandu. Hier worden kinderen met CerebalPalsy opgevangen.
Omdat er heel vaak geen stroom is, willen ze graag zonnepanelen op het gebouw plaatsen.
Hierdoor kunnen de kinderen de hele dag door werken met verlichting, ventilatoren (het is vaak heel
warm) en computers.

Website
www.shbn.nl

Facebookpagina
www.facebook.com/pages/stichting-Holland-Building-Nepal/102989913148053

Foto’s

kinderen in Nepal met een aangeboren hersenafwijking CerebalPalsy

met zonnepanelen op het gebouw kunnen de kinderen bij stroomstoring toch gewoon doorwerken

Stichting Holland Building Nepal (Nepal)
Nepal is een van de allerarmste landen van deze wereld.
Als een moeder in Nepal een gehandicapt kind krijgt kan ze natuurlijk niet

werken en dan is er dus ook geen geld om eten te kopen.
Stichting Holland Buliding Nepal heeft zich het lot aangetrokken van gehandicapte kinderen in Nepal.
Het zijn kinderen met een aangeboren beschadiging van de hersenen dat met een moeilijk woord
CerebralPalsy wordt genoemd.
Door de hersenbeschadiging zijn de kinderen spastisch en hebben zij vaak ook nog aan aantal andere
belemmeringen, zoals blindheid, doofheid, epilepsie en ongeveer de helft van deze kinderen  is ook
verstandelijk beperkt. Onlangs is er een nieuw gebouw geopend vlakbij Pokhara, een grote stad ten
westen van de hoofdstad Kathmandu. Hier worden kinderen met CerebalPalsy opgevangen.
Omdat er heel vaak geen stroom is, willen ze graag zonnepanelen op het gebouw plaatsen.
Hierdoor kunnen de kinderen de hele dag door werken met verlichting, ventilatoren (het is vaak heel
warm) en computers.

Website
www.shbn.nl

Facebookpagina
www.facebook.com/pages/stichting-Holland-Building-Nepal/102989913148053

Foto’s

kinderen in Nepal met een aangeboren hersenafwijking CerebalPalsy

met zonnepanelen op het gebouw kunnen de kinderen bij stroomstoring toch gewoon doorwerken

Stichting Holland Building Nepal (Nepal)
Nepal is een van de allerarmste landen van deze wereld.
Als een moeder in Nepal een gehandicapt kind krijgt kan ze natuurlijk niet

werken en dan is er dus ook geen geld om eten te kopen.
Stichting Holland Buliding Nepal heeft zich het lot aangetrokken van gehandicapte kinderen in Nepal.
Het zijn kinderen met een aangeboren beschadiging van de hersenen dat met een moeilijk woord
CerebralPalsy wordt genoemd.
Door de hersenbeschadiging zijn de kinderen spastisch en hebben zij vaak ook nog aan aantal andere
belemmeringen, zoals blindheid, doofheid, epilepsie en ongeveer de helft van deze kinderen  is ook
verstandelijk beperkt. Onlangs is er een nieuw gebouw geopend vlakbij Pokhara, een grote stad ten
westen van de hoofdstad Kathmandu. Hier worden kinderen met CerebalPalsy opgevangen.
Omdat er heel vaak geen stroom is, willen ze graag zonnepanelen op het gebouw plaatsen.
Hierdoor kunnen de kinderen de hele dag door werken met verlichting, ventilatoren (het is vaak heel
warm) en computers.

Website
www.shbn.nl

Facebookpagina
www.facebook.com/pages/stichting-Holland-Building-Nepal/102989913148053

Foto’s

kinderen in Nepal met een aangeboren hersenafwijking CerebalPalsy

met zonnepanelen op het gebouw kunnen de kinderen bij stroomstoring toch gewoon doorwerken

http://www.shbn.nl/
http://www.facebook.com/pages/stichting-Holland-Building-Nepal/102989913148053


The Style Foundation(Kenia)
In Kenia is school niet zo vanzelfsprekend als dat in Nederland is.
Vooral niet voor meisjes.
Het zijn nog altijd meer jongens dan meisjes die naar school gaan. Daarom wil The Style Foundation
het voor meiden makkelijker maken om naar school te gaan.
De stichting heeft een school, het MaasaiEducation Center in Oloirien, waar ze goede voorzieningen
en slaapplekken speciaal voor meiden willen maken. Voor meisjes is het gevaarlijk om aan het einde
van een lesdag nog eens 20 km naar huis te lopen, omdat het vroeg donker is. Dus is er een goede
slaapplek op school nodig, gescheiden van de jongens. De stichting wil graag voor 10 meisjes
slaapplekken maken en het schoolgeld betalen.

Website
www.thestylefoundation.org

Facebookpagina
www.facebook.com/thestylefoundation

Foto’s

Maasai Education Center in Oloirien Maasaistam

twee meiden Grace &Branis Keniaanse kinderen naar school
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Stichting June (Gambia)
Stichting Junewil graag de levensomstandigheden in Gambia verbeteren.
Dit wordt gedaan door het uitvoeren van kleinschalige projecten zoals
bijvoorbeeld de bouw van scholen, een brug, diverse machines en
waterputten.
Daarnaast wil de stichting June nog meer kinderen helpen om naar school te gaan door voor de
kinderen het schoolgeld te betalen. Daarvoor hebben de ouders vaak niet voldoende geld en zitten
de kinderen dus anders thuis.
Ook wil de stichting heel graag een keer een schoolevenement organiseren, zoals b.v. een sportdag.
Ook is het de bedoeling  om schooltuintjes aan te leggenen de kinderen een gratis ontbijt te geven
op school. De kinderen krijgen thuis namelijk niet of te weinig te eten.

Website
www.june-gambia.nl

Facebookpagina
www.facebook.com/stichtingjune

Foto’s

Nel Bus school gebouwd door Stichting June er worden ook waterputten aangelegd

zoveel mogelijk kinderen naar school speeltuin

http://www.june-gambia.nl/
http://www.facebook.com/stichtingjune

