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39e EEMNESSER POLDERLOOP OP 30 MAART A.S.
Op zondag 30 maart a.s. organiseert de KPJ-afdeling Eemnes de 39e Eemnesser Polderloop.
Een gezellig sportfestijn waarvoor pater Wijnand van Wegen om 13.00 uur het startsein zal
geven aan het begin van de Jonge Jaapeweg. Vanaf 12.00 uur kunnen deelnemers zich
inschrijven op De Deel, Wakkerendijk 162 in Eemnes.
Hardlopers hebben de keuze tussen de afstanden van 5, 10 en 15 km.
Kinderen tot en met 12 jaar lopen alleen de 5 km. De drie snelsten op
elke afstand ontvangen een fraaie beker. Wandelaars lopen ook 5 km.
Zij zullen dit jaar opnieuw in het gezelschap zijn van pater Wijnand
van Wegen, die op 11 mei a.s. 80 jaar hoopt te worden. Het is te
hopen dat er weer veel wandelaars aan de start verschijnen om zo de
pater naar de eindstreep te helpen. Rond 15.00 uur worden de prijzen
uitgereikt op De Deel.
De opbrengst van de Polderloop en de baropbrengst van De Deel
gaan naar twee nieuwe projecten in Friersdale.
Kijk ook op de website www.eemnesserpolderloop.nl!

O.A. IN DEZE NIEUWSBRIEF
Nieuw lid gezocht

In memoriam

Projecten 2014

Het bestaande toiletblok wordt verbouwd
en wordt in zijn geheel voor de jongens.
De toiletten worden voorzien van tegels,
wasbakken, elektrisch licht en een
degelijke afsluiting volgens de
voorschriften van het ministerie.

De mensen uit Friersdale hebben ons
gevraagd hen financieel te ondersteunen
bij het realiseren van twee belangrijke
projecten;
1.Toiletten voor de school van Friersdale
Onlangs is de school van Friersdale weer
uitgebreid: er is een graad 10-klas
bijgekomen, een vorm van voortgezet
onderwijs voor jongeren van circa 14 jaar.
Ze hoeven nu niet meer ver van huis als ze
voortgezet onderwijs willen volgen. Door
deze uitbreiding telt de school nu circa
600 leerlingen. Dat vraagt ook weer de
nodige aanpassingen. Zo moeten de
toiletvoorzieningen dringend verbeterd
worden.

Er zal een apart toiletblok, bestaande uit
acht meisjestoiletten, worden gebouwd
met dezelfde voorzieningen als bij de
jongens.
Voor dit toilettenproject is een bedrag
nodig van €9500,-2.Uitbreiding van de keuken bij het
Sociaal Centrum
In deze keuken gaat dagelijks een groep
vrouwen aan het werk om maaltijden te
maken voor de schoolkinderen van
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Friersdale. Veel van deze kinderen gaan ’s
morgens naar school terwijl ze (bijna)
niets gegeten hebben. Daarom krijgen de
kinderen dagelijks een maaltijd op school.
Nu er 600 kinderen op de school zijn,
moet de keuken worden uitgebreid. Het
gaat om vergroting van de werkruimte en

de bergruimte en de aanleg van nieuwe,
grotere wasbakken.
Voor dit keukenproject is een bedrag van
€7400,-- nodig.
We hopen dat we samen met u deze
wensen in vervulling kunnen laten gaan!

GEZOCHT: NIEUW LID VOOR ONZE WERKGROEP!
Al meer dan 45 jaar zetten mensen uit Eemnes en omgeving zich in om zo het lot te verbeteren
van de mensen uit het Zuid-Afrikaanse Friersdale. Een speciale werkgroep van de Stichting
Friersdale-Eemnes onderhoudt de contacten met Friersdale en bekijkt zo met welke projecten
de bevolking gesteund kan worden. Om geld bijeen te brengen worden o.m. de Eemnesser
Polderloop, de Oliebollenactie met Koningsdag en de Friersdale-zondag georganiseerd.
Daniëlle Dankers-Peeters gaat binnenkort stoppen als lid van de werkgroep. In haar plaats
zoeken we iemand met hart voor Friersdale, voor de arme mens in Friersdale; iemand, die in
onze enthousiaste groep mee wil draaien; die het ziet zitten om mee te helpen bij de
Polderloop, de Oliebollenactie en de Friersdale-zondag of die na wil denken over onze website
en onze Nuusbrief.
Speciale vaardigheden of diploma’s zijn niet vereist! Iedereen met een warm hart voor
Friersdale is welkom en kan contact opnemen met
Henk van Hees
Voorzitter Stichting Friersdale-Eemnes
Kerkstraat 15
3755 CK Eemnes
Tel. 035 – 5389849
e-mail: info@kleinwee.demon.nl

In Memoriam
Wij ontvingen het droeve bericht van het
overlijden van Marie Wiggerts-Hoofd op
20 februari jl.. Een markante vrouw, die
zich heeft ingezet voor Friersdale vanaf
het moment dat Wijnand daar gestart is.
Marie zou op 10 mei a.s. 92 jaar zijn
geworden.
Ze was een vrouw met een groot hart,
een warm hart. Ze zette zich in voor
mensen in haar omgeving maar ook voor
de mens ver weg zoals in Friersdale.
Vanuit die inzet is het te begrijpen dat ze
in haar leven drie keer naar Friersdale is
geweest; in 1982, 1990 en 1997.

Ze kwam steeds weer heel begeesterd
terug uit Friersdale! Ze voelde zich heel
betrokken bij de mensen daar met name
met het gezin van Willemien Beukes en
het gezin van Janet Beukes had ze een
speciale band. Ze had een heel bijzondere
relatie met pater Wijnand. Als een echte
vriendin kon ze hem moed inspreken waar
hij dat nodig had. Ze was een vrouw van
het leven; ze kende het leven en ze hield
van het leven! Met open vizier bekeek ze
de ontwikkelingen. Met haar humor kon
ze veel relativeren. Tot op het laatst leefde
ze mee met Friersdale! We zijn haar
bijzonder dankbaar voor alles wat ze
gedurende zoveel jaren heeft betekend
voor Friersdale!
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