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8 oktober 2021.
Beste donateurs en commissieleden van Stichting De Souza,
Graag wil ik jullie nogmaals hartelijk danken voor het helpen verwezenlijken van
mijn droom. Ik ben afgestudeerd en ben in het bezit van een Bachelor of Business
Management and Information Technology, Honors Degree.
Mijn oprechte excuses voor de late communicatie, maar ik wachtte op mijn
diploma. Alle vertragingen werden veroorzaakt door de talrijke lock-downs die de
goede werking van de administratie van de Universiteit negatief hebben beïnvloed.
Naar school gaan en een diploma hebben is een noodzaak, maar helaas nog niet
voor elk kind in mijn land toegankelijk.
Zoals ik in mijn vorige brief al vermelde, logeer ik bij een zuster in Christus. Ik
doe vol- en deeltijdbanen en accepteer alles, van babysitten, schoonmaken en tot
het helpen van studenten met huiswerk in academische vakken. Ondertussen wacht
ik op reacties van bedrijven waar ik heb gesolliciteerd. Het economische klimaat in
Zimbabwe is nog steeds vrij vijandig, wat resulteert in een hoge werkloosheid,
maar ik geloof echt dat de situatie in de nabije toekomst zal veranderen. Ik hou
jullie op de hoogte.
Ik ben veel dank verschuldigd aan mijn vriendelijke sponsors o.a. de mensen van
de OPA-organisatie die het voor mij mogelijk hebben gemaakt om deze diploma te
behalen. Ik dank hen uit het diepst van mijn hart en moge de Almachtige God hen
honderdvoudig zegenen en hun de verlangens van hun hart schenken.
Hierbij voeg ik foto's toe van mijn diploma en van mij met trots in mijn handen.
Nogmaals bedankt voor de getoonde vriendelijkheid en de verleende hulp
Hartelijke groeten.
Memory Rice.

Wij zijn als stichting enorm trots op Memory die nu is afgestudeerd. Deze
internationaal erkende diploma maakt het een stuk eenvoudiger om een goede baan
te krijgen.
Studenten als Memory hebben zo de mogelijkheid om te werken aan het verder
opbouwen van Zimbabwe.
Een investering in Memory is een investering in Zimbabwe.
Een investering in Zimbabwe is een investering in de toekomst van onze wereld.
Stichting OPA heeft dit voor haar mogelijk gemaakt.

