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De school is weer begonnen! 

De zomer is omgevlogen en hopelijk heeft u genoten van een fijne zomervakantie. Nu beginnen de 

scholen weer en gaat iedereen weer aan de slag. In juli, precies een jaar na het vorige bezoek zijn 

Lieke en Hetty afgereisd naar Malawi om met eigen ogen te zien hoe de school en de voorzieningen 

erbij staan. Op de website staat een serie korte impressies met veel foto's,  over het dorp, de school 

en alles wat erbij hoort. Ik hoop dat u straks even de tijd neemt om op uw gemak te lezen wat de 

laatste ontwikkelingen zijn wat betreft schooluniformen, de waterpompen, de schoolmaterialen 

enzovoorts. 

Graag uw speciale aandacht voor het laatste nieuws met betrekking tot de nieuwe toiletvoorziening 

die zal worden gebouwd bij de school, aan de rand van het terrein waar ook de andere meisjes w.c.'s 

zijn. We hebben intussen opdracht gegeven aan mr. Lastings om dit speciale toiletgebouwtje voor 

ons neer te zetten en hopen dat het voor het begin van het nieuwe schooljaar klaar zal zijn. In 

Malawi begint de school weer op 5 september a.s. 

De kosten voor deze toiletvoorziening, zoals u kunt lezen op de website, lijken misschien niet hoog. 

Maar de reserves van onze stichting beginnen te slinken en we zoeken extra fondsen om ook 

volgend jaar de school weer te steunen. Wat zou het prachtig zijn als we 250 tientjes zouden kunnen 

inzamelen! 

We hopen dat u ons eenmalig wilt steunen met een bijdrage. Deze kunt u storten op onze rekening 

NL69RABO0168782790 t.n.v. de stichting Juf Lieke naar Malawi o.v.v. toiletgebouw. 

Uw gift is van harte welkom! 

Wist u trouwens dat onze stichting ANBI geregistreerd is?! Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is! 

 

 

http://www.jufliekenaarmalawi.nl/


Vaste donateur 

Door vaste donaties krijgt onze stichting een betere financiële basis en kunnen we beter inschatten 

wat we voor plannen kunnen maken. Daarom zouden we onze groep vaste donateurs graag 

uitbreiden! Maar ook eenmalige giften zijn van harte welkom natuurlijk. Onderaan de nieuwsbrief 

vindt u onze gegevens!  

Kent u iemand die het leuk zou vinden om de nieuwsbrief te ontvangen, laat dit dan even weten via 

info@jufliekenaarmalawi.nl  

 

 

Ons emailadres is info@jufliekenaarmalawi.nl  

Bankrekening NL69RABO0168782790 

Website www.jufliekenaarmalawi.nl  
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