Friersdale

Nuusbrief

Deze nieuwsbrief is voor vrienden van Friersdale – Koninginnedageditie – 04.2013

“Ons kinders is ons grootste skat.
Hulle is ons toekoms”.
Voor Nederland, voor Zuid-Afrika, voor welk land ook ter wereld betekenen kinderen de
toekomst. Hun dromen, idealen en kennis betekenen de wereld van morgen.
Stichting Friersdale-Eemnes werkt samen met de bevolking van Friersdale aan een toekomst
voor de kinderen in dit gebied. Door de kinderen met een gevulde maag onderwijs aan te
bieden, krijgen ze een kans om zich te ontwikkelen en groeit het besef dat zij met hun kennis
iets voor anderen kunnen betekenen.
Het geld, dat op dit moment wordt ingezameld, zal besteed worden aan de school van
Friersdale. Deze school trekt steeds meer kinderen tussen de 4 en 14 jaar. Daarom is het
nodig om nog dit jaar twee nieuwe klaslokalen en toiletten te bouwen. Het gaat daarbij om
een bedrag van 40.000 Euro.
Help deze kinderen de wereld van morgen beter te maken en steun ons met uw financiële
bijdrage!

O.A. IN DEZE NIEUWSBRIEF
Studenten voor Friersdale

Dagboek van een leerling
In de komende nuusbrieven zal er als vaste
rubriek een kort verhaal van een
willekeurige leerling uit Friersdale worden
opgenomen onder de titel ‘Dagboek van
een leerling’.
Mijn naam is Ivan en in Graad 8. Ek bly in
die Koshuis. Mijn pa werk, die ander niet.
Elk is so bly om in die Koshuis tekan woon,
want hier eet ons soggens, smittat en
saans. Baie keer veel ek hartseer, wanneer
die kinders se hulle het 3 dae laas geeet,
want van hulle ouers werk op die plase*
en die kinders bly bij die suster of broer.
Dit breek my hartje wanneer hulle pijne
op die maag krij van die hongerte. Dan sal
julle sien ons juffrouen en menneer maak
hulle kos blikkies oop vir die kinders. Dit
gebuer ekke maandag.

Verslag Polderloop
Ons het onlangs op die plaas ons
riethuisies verloor toe die brand het. Maar
baie mense het ons geholp om vir ons kos
en klere te geee. Ek is baie dankbaar vir
die hulp wat ons gekry het. Ek geniet die
lewe in die Koshuis maar verlang ook baie
keer vir mamma en pappa.
*boerenbedrijf

Studenten voor Friersdale
De V.U.G.S. (Vereniging van Utrechtse
Geografie Studenten) heeft eind vorig jaar
het 18e lustrum gevierd. Daar hoorden
natuurlijk enkele
activiteiten bij. De winsten,
die daarbij gemaakt zouden
worden, wilden de
studenten afstaan aan een
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goed doel. Op voorstel van Rick van Hees
is dat Friersdale geworden. Na afloop
moesten de studenten tot hun spijt
constateren dat de winsten maar zeer
beperkt waren gebleven. Niettemin werd
een prachtige bijdrage van €241,00 door
de studenten overgemaakt voor het
kinderhuis in Friersdale.

Verslag Polderloop
Na een lange winter, die maar niet van
wijken wist en nadat een ijskoude
oostenwind onze Eemnesser polder
wekenlang in de greep hield, was het op
zondag 7 april jl. ineens mooi weer! Juist
op die dag ging de wind vrijwel liggen en
kreeg de zon ruim baan. Een klein wonder!
De ideale entourage voor de 38e
Eemnesser Polderloop, georganiseerd
door de jongeren van de KPJ-Eemnes. Het
werd een mooi sportfestijn met 188
deelnemers. Na afloop was het nog
gezellig op De Deel. De familie Van
Valkengoed stond een mooi percentage
van de baropbrengst af voor het goede
doel. Voor dat doel werden deze keer ook
pannenkoeken gebakken. Dankzij de inzet
van veel KPJ-jongeren heeft deze
polderloop €2453,28 opgebracht.
Bezoekt u onze website voor de uitslagen
en foto’s van dit fantastische sportfestijn!

In Memoriam
Het verdrietige bericht heeft ons bereikt,
dat onze vrijwilligster mevr. Jopie van
Dijk-Klaver op 2 april jl. op 91-jarige
leeftijd is overleden. Vele jaren lang is ze
– met hulp van haar man – in de weer
geweest om kleding in te zamelen voor
Friersdale. Dozen vol kwamen steeds bij
haar vandaan, keurig gewassen en
gestreken! De stichting en de mensen in
Friersdale zijn haar zeer dankbaar voor
die jarenlange inzet!

Digitale Nuusbrief
Met de Nuusbrief heeft de Stichting
Friersdale-Eemnes als doel alle vrienden
van Friersdale en belangstellenden zoveel
mogelijk op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen in en rondom Friersdale.
Kent u iemand die de nuusbrief ook graag
digitaal zou willen ontvangen maar dat nu
nog niet doet? Laat het ons weten via
nieuwsbrief@friersdale-eemnes.nl .

Voor iedereen, die een steentje bijdraagt aan dit project, zeg ik:
“Baie, baie dankie vir die donasie vir die aanbou van twee nuwe klaskamers en toilette vir
seuns en meisies”.
Pater Wijnand van Wegen, ambassadeur van Stichting Friersdale
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