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Feestelijke Friersdalezondag
Op zondag 5 oktober jl. wisten ruim 270
mensen de weg naar de R.K. kerk van
Eemnes te vinden. Met elkaar vierden we
Friersdalezondag!

Het thema van de viering was “Groeien”. Met
onze acties kunnen we ervoor zorgen dat de
kinderen van Friersdale goed opgroeien.

Om ons echt verbonden te voelen met
Afrika, bracht Mwajuma Kitano met haar
djembé-groep originele Afrikaanse klanken
voort.

We dachten bij dit thema ook aan de
groeiende contacten tussen Friersdale en
Eemnes. Tijdens de viering vertelden pater
Wijnand van Wegen en Henk Scheel over de
huidige situatie. Henk heeft samen met zijn
vrouw in augustus een bezoek gebracht aan
Friersdale.
Aan de hand van een powerpointpresentatie
kon iedereen recente beelden van Friersdale
zien: de afronding van de bouw van de
nieuwe klaslokalen en de start van ons
nieuwe project: de uitbreiding van de
schoolkeuken
en
de
bouw
van
schooltoiletten. Voor dit laatste werd tijdens
de viering ook gecollecteerd.
Dit heeft € 1608,-- opgebracht.

Ons Jongerenkoor o.l.v. Edwin Klarenbeek
had allerlei speciale Afrikaanse liederen uit
de kast gehaald.
Hun enthousiasme werkte aanstekelijk.

Mevr. Diny Peters uit Eemnes verkocht na
afloop zelfgemaakte wens- en kerstkaarten.

Dit heeft in totaal € 183,-- opgebracht. Ook
dit geld gaat naar het project in Friersdale.
Zo werd de Friersdalezondag weer een echt
feestelijke gebeurtenis! Het bestuur van de
Stichting
Friersdale-Eemnes
bedankt
iedereen, die hieraan een steentje heeft
bijgedragen.
Henk van Hees
Voorzitter Stichting Friersdale-Eemnes

Kerstwens pater Wijnand
Beste vrienden,
Met Kerstmis is het een mooi gebruik dat
we elkaar kerstkaarten toesturen. We
wensen elkaar daarmee prettige feestdagen
toe, alle goeds en vrede en voorspoed voor
het nieuwe jaar. Voor velen is het dikwijls
een soort gewoonte. Het hoort er nu eenmaal
bij. Als ik u vandaag in deze Nuusbrief weer
mijn kerstwensen stuur, is dit niet zomaar.
Heel oprecht, vanuit mijn hart, wens ik u
alle goeds toe, vrede en geluk. Mooie en
gezellige feestdagen met uw gezin, familie of
vrienden. Ik wens u ook alvast een gelukkig
en gezegend 2015 toe. Dat u ook in het
nieuwe jaar voor elkaar gespaard mag
blijven en veel voor elkaar mag betekenen.

donkere tunnel van hun dagelijks leven
steeds meer licht en uitzicht op een meer
menswaardig bestaan.
Voor veel kinderen betekent uw bijdrage
eengevulde maag, een bed en het krijgen van
goed onderwijs. En hiermee wordt de kans
dat zij een beter en menswaardig leven
kunnen leiden, groter.
Daarom, lieve mensen, namens alle mensen,
groot en klein van Friersdale, baie, baie
dankie!!
Ook namens hen wens ik u mooie en
gezegende feestdagen. Ik hoop, dat zij in het
nieuwe jaar weer op uw liefdevolle hulp
mogen rekenen.
Namens hen en namens mijzelf, lieve
groeten,
Pater Wijnand van Wegen

Blik gericht op 2015
Nieuw project
We starten in het jaar 2015 met een nieuw
project voor Friersdale!
We willen 20.000 Euro bij elkaar gaan
brengen voor de aanschaf van een tweede
hands bus om daarmee de schoolkinderen
te vervoeren.

Als vanzelf gaat mijn grote dankbaarheid uit
naar alles wat u allen in het voorbije jaar
voor de mensen en kinderen van Friersdale
betekend heeft.

Aan deze mensen in hun dikwijls mensonwaardig bestaan, heeft u heel veel liefde
gegeven en hulp geboden. Zonder die liefde
en steun was hun armoede nog groter
geworden. Door uw hulp komt er in die

De Zuid-Afrikaanse regering stimuleert de
scholen om zelf het vervoer van de
schoolkinderen in de hand te houden.
Dit is een waarborg voor goed vervoer. Dit
betekent voor Friersdale dat er nog een bus
bij moet komen. Deze bus wordt dan net als
de twee andere eigendom van de school.
Het busvervoer is onmisbaar omdat veel
kinderen erg ver van de school wonen!
We zetten ons in het nieuwe jaar dus in
om geld bij elkaar te brengen voor een
schoolbus!!

Veertigste Eemnesser Polderloop!

Koningsdag 27 april: 34e Oliebollenactie!
Als we toch vooruit kijken, richten we onze
blik ook alvast op Koningsdag 27 april a.s.
We
zullen
op
die
dag
onze
34e
Oliebollenactie organiseren. OP die dag
worden we altijd geholpen door een grote
groep vrijwilligers. Alleen met die hulp kan
het een succes worden!

Een goed idee om alvast in uw agenda te
noteren: op zondag 29 maart a.s.
organiseert de KPJ-Eemnes samen met de
mensen van de Stichting Friersdale-Eemnes
de 40e Eemnesser Polderloop.
Het is wel de bedoeling dat deze
jubileumeditie een extra feestelijk tintje gaat
krijgen. Misschien hebt u wel een leuk idee!
Laat het ons dan weten!
Nadere informatie over deze Polderloop
brengen we in de volgende Nuusbrief.

Ziet u het zitten om op die dag ook een
paar uur mee te helpen, neem dan
contact op met Henk van Hees,
tel. 035 -5389849
of e-mail info@kleinwee.demon.nl

Uw giften voor Friersdale zijn
altijd welkom op rekening:
NL50 RABO 0315 9021 59
t.n.v. Stichting Friersdale-Eemnes
te Eemnes

