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Helmond Bruist vandaag! 
Nog geen plannen voor deze prachtige zondag? Dan zou ik zeggen, op naar Helmond! Helmond bruist vandaag 

met de Fair Trade en Global Goals markt, waar Britt met een mooie kraam staat samen met vrijwilligers en ze 

mooie Afrikaanse spullen verkoopt. Tegelijkertijd is er een Blues Festival waar op meer dan 30 podia blues 

muziek uit de hele wereld klinkt, dit alles is gratis toegankelijk. En lukt het niet om te komen, maar wil je toch 

wat meekrijgen? Om 14:30 tot 14:45 wordt Britt zelf live uitgezonden op Radio El Mundo die vandaag in 

Helmond staat. 

 

De schop weer in de grond 
Afgelopen maanden is er hard gewerkt door Britt samen met vrijwilligers op diverse markten en met veilingen 

en door onze fondsenwerving om ons saldo weer aan te vullen, want we zaten redelijk aan de bodem. En dat is 

zover gelukt, dat we weer aan het bouwen zijn in Afrika! Op ons nieuwste project, de kindercreche Botshelo, 

komt er een lokaal bij. De creche wordt gerund door vrijwilligers en is voor straatarme kinderen die niet alleen 

opgevangen worden en eten krijgen, maar ook nog Engelse les. De vrouw die de creche runt heeft zelf 30 jaar 

in het onderwijs gewerkt en dit was haar droom voor haar eigen dorp. Het is een fantastische plek die echt hulp 

verdient. Met het extra lokaal kunnen ze het les geven, splitsen van de kindjes die slapen, eten en spelen en 

hebben ze ook wat meer ruimte. Met dank aan ons zorgvuldig opgebouwde netwerk afgelopen jaren, is het 

bovendien gelukt de bouw vanaf een afstand op te starten en we krijgen keurig foto's doorgestuurd van de 

vorderingen. Ze zijn intens dankbaar en wat extra mooi is om te vermelden dat het hun zelf gestimuleerd heeft 

ook lokaal aandacht te vragen voor de creche. En zo hebben ze zelf een bedrag van maar liefst 800 euro bij 

elkaar weten te krijgen uit hun eigen gemeenschap door een event te organiseren met zang en dans waarbij 

aandacht voor de creche gevraagd werd.  

Zo bouwen we samen echt aan een betere toekomst!  

Een kleine sfeerimpressie: 

 

 
 

 

 
 

 

  



Kerst komt er weer aan! 

 

Kerst is vaak het moment dat mensen iets extra goeds willen doen.  

Als kleine stichting denken we daar graag aan mee!  

We hebben net als vorig jaar kerstkaarten die we eventueel ook op maat kunnen 

maken op basis van uw eigen wensen.  

Ook voor bedrijven zijn er talloze opties door ons bijvoorbeeld te kiezen als 

goede doel voor een kerstmarkt, een bijdrage door ons te laten leveren aan uw 

kerstpakket of een benefiet diner/high tea te organiseren.  

Eigenlijk is alles mogelijk :-).  

Bij interesse, neem gewoon contact met ons op.  

Wij zijn u dankbaar namens alle prachtige kinderen van Zuid-Afrika! 

 

Namens het bestuur, 

Jordie van Berkel 
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