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Activiteiten Jaarverslag 2016.
Januari 2016:
Aanschaf nieuwe schoenen voor de kinderen.[ sponsorgeld]
Februari 2016:
Charity Cocktail Amsterdam aanschaf: hoeslakens en 20 matrassen
Aanschaf d.m.v. sponsorgeld van schooltassen.
Verkoop en voorlichting over St. Mzungu4Kenia tijdens Schoolmarkt in
Benthuizen.
Maart 2016:
Verkoop CD’s van Noortje Colijn start tijdens schoolmarkt in Leiderdorp.
April 2016:
Aanschaf schoolboeken en 20 ledikanten, gesponsord door de stagiaire.
Markt in Doornspijk.
Mei 2016:
Marjolein ontvangt maandelijks de helft van het leefgeld, andere helft is salaris
van Net4Kids.
Juli 2016:
schenking aan St. Nkoilale, kindertehuis in Kenia, schade door brand.
Betalen van het busvervoer van de kinderen van WWC naar de kerk voor
VakantieBijbelweek.
Augustus 2016:
Marjolein verblijft met haar kinderen in Nederland.

September 2016:
Donatie van een bruiloft, aanschaf schoenen voor de kinderen en een extra
maaltijd als bruiloftsfeest voor de kinderen.
Gift van loopclub VEG Oldebroek, aanschaf hakselmachine.
Oktober 2016:
Betaling training van Lusweti en Marjolein,[ het organiseren van fundraising voor
events].
Levensmiddelen aangeschaft voor de kinderen t/m dec. 2016.
Aanschaf waterpijp, [200 meter slang voor bewatering van groenten.]
In het jaar 2016 is er één stagiaire geweest gedurende 6 maanden van
Hoornbeeck College te Goes. Opleiding Sociaal Agogisch Werk.
Eén vrijwilliger heeft 3 weken vrijwilligerswerk verricht.
In 2016 worden 29 kinderen vanuit St. Mzungu4Kenia gesponsord voor schoolgeld
en voedsel.
In de maanden april, augustus en december sturen de sponsorkinderen
kleurplaten en brieven naar de sponsorfamilies.
Maandelijks worden de rekeningen van medische handelingen en medicijnen
vergoed door een sponsor van St. Mzungu4Kenia.
Maandelijks wordt geld overgemaakt voor de verjaardagen van de kinderen zodat
op de eerste zondag van de maand er limonade en koekjes zijn om aandacht te
geven aan de verjaardagen van de kinderen. van de kinderen van Watoto Wema.
Elke maand wordt de watcher door St. Mzungu4Kenia betaald.
Per 31 december 2016 is er gestopt met het betalen van de huur van het naai
atelier in Kibera, krottenwijk in Nairobi.

Rita, 15juni 2017.

