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POSTER SPECIAL!
Als cadeautje voor alle donateurs en een ieder die onze stichting
steunt: op de binnenkant van deze nieuwsbrief vindt u een prachtige
poster van de twintig Zambiaanse weeskinderen die dankzij uw hulp
een eerlijke kans krijgen in dit leven.

Stromend water
Eindelijk is het dan toch gelukt na
zoveel jaren van tegenslag. Het
centrum heeft water uit de kraan!
Vooral voor de kliniek is dit een
geweldige verbetering. Er is een
grotere pomp gekocht. Ook zijn
er andere pijpen gebruikt. Er zijn
nu een stuk of vijf kranen volop in
gebruik. De mensen zijn er heel blij
mee. De weeskinderen hoeven
niet meer naar de rivier te lopen
om zich te wassen. Momenteel
wordt er een grote badkamer
voor hen gebouwd.
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De ambassade helpt
De Nederlandse ambassade heeft ons de helpende hand toegestoken
bij het bouwen van bescheiden huisjes voor de docenten. Er zijn er nu
vier klaar. De bedoeling is om er in de toekomst nog een paar bij te
bouwen. De leerkrachten betalen een bescheiden huur. En dat komt
weer ten goede aan het weeshuis.

Joy of a Toy

Dank

VOOR DE AIDSWEZEN
VAN ZAMBIA

Gironr. 2266520
Stichting Joy of a Toy
Boomstede 465
3608 BH Maarssen

We willen niet alleen de ambassade bedanken, maar natuurlijk
iedereen die het afgelopen jaar de kinderen in Zambia gesteund heeft.
Het gaat goed met hen dankzij jullie.
In januari is de vakschool geopend. Een groep van twintig kinderen krijgt
een vakopleiding om metselaar te worden. Volgend jaar komen daar
nog andere opleidingen bij. Op zo’n manier krijgt elk kind een kans op
een waardig bestaan. Nogmaals bedankt voor jullie steun en we hopen
ook dit jaar op jullie allen te kunnen rekenen.

