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“actie & reactie”

Activiteiten nieuws

Achter de schermen
Apeldoorn
Soms ben je als stichting niet voldoende zichtbaar. Het kost dan
even wat tijd achter de schermen om dat level te verbeteren:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

de website is up to date en aangevuld. Veel van de
onderstaande punten zijn terug te vinden op de site!
de jaarcijfers zijn klaar.
we lanceren ons nieuwe zakelijke sponsorship plan,
gerealiseerd met Martijn en Ellis de Frankrijker. De naam van
de nieuwsbrief is vanaf nu dan ook “golden stories”.
dankzij de registratie van de schoolkinderen kunnen de
kinderen persoonlijk gesponsord worden dmv een
maandelijkse schoolgift van 10 euro.
er zijn oriënterende gesprekken gaande in onze regio
Apeldoorn om een aantal (muzikale) stichting activiteiten uit te
zetten.
de stichting is als beginnend lid aangesloten bij Mondial
Apeldoorn, een platform met zo’n 35 andere stichtingen.
Hierover straks meer!
we willen beter zichtbaar zijn en blijven door regelmatig acties
te organiseren, in 2019 met name voor project
“schoolgebouw” . We zouden het erg fijn vinden als u/jij ons
wilt helpen om acties te bedenken of te linken aan ML
foundation Gambia!
Na een aantal gesprekken zijn we uitgenodigd door Wilde
Ganzen om ons project idee in te dienen. Vervolgens wordt er
bekeken of ons project “schoolgebouw” daar opgepakt kan
worden; we houden jullie op de hoogte!

Gambia
1.

2.
3.
4.

5.

ML foundation Gambia is een samenwerking aangegaan
met “Jambarr Sanneh Development Committee”.Dit is
een belangrijke stap, want uitgangspunt is dat de lokale
gemeenschap de verantwoordelijkheid neemt voor de
inhoudelijke zaken van de school en de infrastructuur er
om heen.
deze week starten de werkzaamheden rond de bouw van
het toiletgebouw.
na de zomervakantie zullen de 2 leraressen zelf ook naar
school gaan om zich verder te certificeren.
er is een financiele begroting gemaakt door Alagie, een
project coördinator aldaar. Hij heeft alle details op papier
gezet aangaande het project “ schoolgebouw”.
de lokale architect heeft de eerste tekeningen van de
klaslokalen al klaar.

Brikama november 2018

•

Een tijdje geleden zijn Monique Wijnen
(bestuurslid) en Annelies van den Berg
(Fotografie by Annelies) naar de school
afgereisd om de kinderen te verwennen en
op de schoolfoto te zetten. Bedankt voor het
geduld en de inzet om deze klus te klaren!
Op www.mlfoundationgambia.com is het
resultaat te zien (pagina “sponsoring”).

•

Het team RAV IJsselland (tegenwoordig
Ambulance IJsselland) heeft veel voor ons
betekend in 2018 en begin 2019. Heel veel
acties werden door hen bedacht en
uitgevoerd. De uiteindelijke cheque die we
overhandigd kregen bedroeg € 4.500;
fantastisch !!

•

We zijn hard op zoek naar een extra
bestuurslid die zich bezig wil houden met
PR/sponsoring/communicatie. Uitdaging?

Even voorstellen:

De trotse kinderen op de dag van de schoolfoto

Hier het resultaat van de nieuwe entree

Sinds kort is ML foundation Gambia als aspirant-lid
aangesloten bij Mondial Apeldoorn.
Mondial is een platform voor organisaties in Apeldoorn en
actief op het gebied van ontwikkelings samenwerking,
mensenrechten en mondiale vraagstukken die hierop
betrekking hebben.
Tijdens vergaderingen en activiteiten komen er ongeveer
35 stichtingen bij elkaar en dit betekent een prachtige
wisselwerking op lokaal niveau. Tegelijkertijd strekken we
ons uit tot alle hoeken van de wereld (met ieder zijn eigen
missie) en delen we veel kennis en passie.
Soms staat er een activiteit van een bepaalde stichting
centraal, soms komt alles samen met bijvoorbeeld goede
doelen markten of grotere evenementen. Hoe dan ook, de
betrokkenheid en eenheid van alle stichtingen staat
centraal. Want ons doel is hetzelfde: een stapje verder
durven gaan en hulp bieden.
www.mondialapeldoorn.nl

Komende bouwfase
2019 is het jaar van de fundraising rond
project “schoolgebouw”.
Benodigd bedrag voor 3 klaslokalen en
kantine/kantoor: € 40.000
ML foundation Gambia
Gift overmaken? dit kan via

www.mlfoundationgambia.com
Rekening nr: NL57 RBRB 0706 2887 93
KvK nr: 68150849
ANBI: RSIN/fiscaal nummer: 8573.22.382
Email: mlfoundationgambia@gmail.com
Telefoon: 0558433481 of 0651254341

NL57 RBRB 0706 2887 93 t.a.v. ML foundation
Gambia.
Interessante links:
https://mlgambia.doelshop.nl
www.wildeganzen.nl
www.fotografiebyannelies.nl
www.mondialapeldoorn.nl
www.ellisand.me

