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Studenten
Ook in Afrika heeft COVID 19 veel slachtoffers
geëist en vanwege de daaruit vloeiende
economische situatie lijden veel mensen
honger.
Op de scholen zijn veel leerlingen afwezig
omdat de ouders het schoolgeld niet meer
kunnen betalen. Ze hebben geen inkomen
meer en zitten in een uitzichtloze situatie.
We gaan proberen een aantal van die getroffen
kinderen te helpen, zodat ook zij weer naar
school kunnen gaan.

Bijdrage 2021
We verzoeken u om uw bijdrage voor 2021 te
willen storten vóór 15 december a.s. zodat wij
het schoolgeld voor het nieuwe jaar, dat per 1
januari begint, weer op tijd kunnen betalen.
De bedoeling is dat alle leerlingen per 1 januari
weer naar school kunnen gaan.
Bij voorbaat veel dank!

Onze studenten zijn gelukkig nog allemaal
gezond en sinds oktober zijn de leerlingen van
de 4e klas van middelbare school Agai weer aan
het werk op school.
Kleuters
Dank zij een nieuwe sponsor hebben we voor
de
kleuterschool
nieuwe
schoolborden
aangeschaft. Ze zij er erg blij mee en kunnen nu
weer een aantal jaren vooruit. Ook helpen we
hen regelmatig met papier, kleurpotloden etc.
You-Be-Do
In deze tijd van cadeautjes, worden er veel
boeken gekocht en gegeven.
Wanneer u een boek on-line bestelt bij
www.youbedo.com, in plaats van bij Bol.com,
dan kunt u onze stichting “OKE” aangeven als
goed doel en krijgen wij, zonder dat het u iets
extra kost, een percentage van max.12% van
de prijs van het bestelde boek. (De prijzen van
boeken zijn hetzelfde als bij Bol.com)
Het gaat hierbij natuurlijk niet om grote
bedragen, maar alle beetjes helpen om de
kinderen in Kenia de kans op een betere
toekomst te kunnen geven.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Kijk waar we nog meer mee bezig zijn:
www.stichting-oke.nl

We wensen u allen hele fijne Kerstdagen en
hopen dat iedereen gezond mag blijven,
zodat we in 2021 met z’n allen weer leuke en
gezellige dingen met elkaar kunnen doen.
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