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Geachte dames en heren,
Ten eerste, wensen wij u het allerbeste voor het nieuwe jaar in geluk en
gezondheid en we hopen ook dit jaar op een goede samenwerking.
Wij willen u hartelijk danken voor de grote financiële steun, niet alleen van het
afgelopen jaar maar ook van de voorgaande jaren. Dit heeft gezorgd voor een
groot verschil in de levens van de weeskinderen, een veilig thuis, de kans om
naar school te gaan en eten wat een groot voorrecht is. Zonder u was het ons
allemaal niet gelukt en daar zijn we u erg dankbaar voor.
Wij gaan door met het helpen van de kinderen en hopelijk kunnen we er meer
helpen als de financiële steun dit toelaat. Helaas groeit het aantal weeskinderen
nog steeds.
Mijn oprechte excuus dat ik een hele tijd geen nieuwsbrief heb verstuurt maar
door de pandemie waren de scholen van tijd tot tijd gesloten.
Eind januari gaan de scholen weer open en zullen we jullie op de hoogte houden
hoe het afgelopen jaar is verlopen.
Toch willen we jullie vertellen over één van de meisjes die wij steunen vanaf de
Lagere School, Memory Rice, een intelligent en vastberaden student die de

mogelijkheid kreeg van een sponsor om naar de Universiteit te gaan.
In de bijlage kunnen jullie hierover lezen.
Sinds vorig jaar steunen we nog een meisje, Christine, die op de Universiteit
studeert.
De kinderen zijn erg dankbaar dat zij naar school mogen en doen zó hun best.
Al met al zijn we erg tevreden met de voortgang van de Stichting mede door u
en natuurlijk met Gods onmisbare hulp.
Namens het bestuur, Pastoor Joaquin en de vrijwilligers die hun uiterste best
doen voor deze kinderen van de Karikoga Project wat “weeskinderen”
betekend en uiteraard de weeskinderen, dank ik u hartelijk.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur
Tot slot
Heeft u in uw vrienden- of kennissenkring iemand die ook vast wel donateur wil worden van
onze stichting, wees dan alstublieft zo vriendelijk om hem of haar deze nieuwsbrief aan te
reiken of deze door te sturen. Bijgevoegd is nl. het machtigingsformulier dat aan één van de
bestuursleden kan worden toegezonden. Elke gift, hoe klein dan ook, wordt zeer
gewaardeerd. U steunt er de weeskinderen van ons project in Zimbabwe mee.
Hartelijk dank voor uw medewerking

Reactie
Wilt u reageren op deze nieuwsbrief? Stuur uw bericht dan naar
grampsdenandme@hotmail.com

Ik geloof in een wereld waarin iedereen gelijke kansen krijgt.
Ik geloof in een wereld vol mededogen en respect.
Ik geloof in de kracht van het goede.
Auteur onbekend
Dankzij uw donaties kunnen de kinderen in Zimbabwe dit ook geloven.
Nogmaals hartelijk dank voor gulle giften.

Geachte aspirant donateur,
Ook uw steun voor ons weeskinderenproject in Harare is van harte welkom en
daarom doen we een oprechte oproep aan u om u via onderstaande
machtigingskaart aan te melden als donateur van De Souzastichting Steunt
Zimbabwe. U kunt de ingevulde en ondertekende formulier afgeven bij of
opsturen naar mijn e-mail adres.
Mw. Gail Schuurman-De Souza

Dieptol 43

8332 BJ

Steenwijk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO

Ja, ook ik word donateur van ‘De Souzastichting Steunt Zimbabwe’
Ondergetekende
Naam

: …………………………………………………………..

Adres

: …………………………………………………………..

Postcode en Woonplaats : …………………………………………………………..
E-mail adres*)
:
…………………………………………………………..
machtigt hierbij ‘De Souzastichting Steunt Zimbabwe’ om van zijn / haar bankof
girorekeningnummer: ………………………………… tot wederopzegging
een bedrag van
€ …………… eenmalig / per maand / per kwartaal / per halfjaar / per jaar ** af
te schrijven
in verband met het donateurschap.
Datum: …………………

*)
**)

Handtekening:

….…………………………

Via uw e-mail adres ontvangt u in de toekomst de nieuwsbrief van
De Souzastichting Steunt Zimbabwe.
Doorhalen hetgeen niet van toepassing is.

