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Eetcafé D’ Ontmoeting

9 februari 2019

Bouw Nieuwe Kleuterschool

Eet mee,
en bouw mee aan een nieuwe kleuterschool
Op 11 November 2017 zijn

microkredieten uitgereikt

wij, George Menick, Siem

aan ouders uit het dorp. Dit

Koning en Jeroen Schilder

werd o.a. mogelijk gemaakt

meegereisd naar Sri Lanka

door sponsoring van Koning

met Erik Koning en Rob Rood

Nieuwendijk, Rotary

van Need4Care om een

Koggenland en Wilde

kleuterschool te openen in Sri

Ganzen

Lanka. Er zijn tevens diverse

Nicolette van
Dam

Nicolette van Dam was
tijdens deze reis als
ambassadeur van de
Postcode Loterij ook in Sri
Lanka om samen met Erik
Koning een reportage te
maken voor de Stichting
Wilde Ganzen. Deze

‘…Als je van zo dichtbij meemaakt wat het
betekent voor een gemeenschap om kansarme

reportage is uitgezonden
tijdens de Postcodeloterij.

kinderen een betere toekomst te geven door
kleuteronderwijs mogelijk te maken, dan raakt je
dat diep in je hart…’

Wat terug doen…
bewoners van het dorp
Tijdens deze mooie reis
hebben we veel indrukken
opgedaan. Vele dorpen en
reeds gebouwde projecten
hebben we bezocht en in ieder
dorp werden we hartelijk
ontvangen. Zo veel
dankbaarheid als daar vanaf
straalde, dat is ongelofelijk
om mee te maken. De

stonden klaar in hun
mooiste kleren om hun
dankbaarheid te tonen voor
hetgeen wat door

Wij willen ons graag

Need4Care in de afgelopen

inzetten voor de bouw van

jaren is neergezet. Dit in

een nieuwe kleuterschool in

samenwerking met ACNS

Sri Lanka. Een nieuwe

projecthulp en lokale

kleuterschool kost ongeveer

organisaties van EHED

€ 11.000

Caritas.

Doe jij mee met ons ?

Uitnodiging

Siem, George en Jeroen
willen graag wat terug
doen, want het werk is daar
nog niet af.

Wij willen jullie graag
uitnodigen voor een
heerlijk 3- gangen diner
(incl. 2 drankjes) en
tegelijk het goede doel te
steunen! Voor slechts € 50
per persoon organiseren wij
een bijzondere avond bij
Eetcafé D’ Ontmoeting in De
Goorn.
Ons doel is om samen met
jullie een mooi bedrag
binnen te halen en zo bij te
kunnen dragen aan de bouw
van een nieuwe
kleuterschool op Sri Lanka.
Wij zouden het enorm
gezellig en mooi vinden als
je op zaterdag 9 februari
vanaf 18:00 uur bij ons wilt
aanschuiven. Betalen doe je
bij binnenkomst.
Tip: Na het diner is er volop
gelegenheid om gezellig met
ons mee te borrelen (niet
inclusief) en mee te doen
met o.a. het Rad van Fortuin
(neem aub cash mee). De
opbrengst van de gehele
avond gaat naar Need4Care.
Aanmelden doe je door

Tot 9 februari

uiterlijk voor 26 januari



terug te mailen.

Groeten van Siem, George en Jeroen

