Nieuws brief
Algemeen
De Alkare Foundation
Europe is een
organisatie die zich ten
doel stelt weeskinderen
te ondersteunen door
hun financiële middelen
te verschaffen voor:
huisvesting, voedsel,
kleding, medicijnen en
onderwijs in weeshuis
Hope Center Uganda
waar momenteel 23
weeskinderen
gehuisvest zijn.

voorjaar 2013
Terugblik en verwachtingen 2013
We mochten terugzien op een gezegend jaar. De contacten met Angie van het Hope
Centre Uganda verliepen prettig. Goede en fijne zorg voor de weeskinderen waren
zichtbaar. Zegen van de HERE op het werk van Angie en ons werk werd goed
voelbaar. Met vol vertrouwen op HEM mochten Angie en wij ons werk doen. Er
konden weer meer kinderen worden opgevangen.
We hebben dat met eigen ogen mogen zien en ervaren tijdens onze reis naar
Oeganda. Het Hope Centre Uganda wordt door verschillende mensen in USA,
Engeland en Nederland gesteund.
Onze inkomsten en uitgaven waren in evenwicht. Organisatiekosten hebben we weer
laag weten te houden het was 1% van ons totale budget. Controle van onze financiën
over het jaar 2012 heeft plaatsgevonden en akkoord bevonden. Begin dit jaar is ons
bestuur uitgebreid met Loes Nijenhuis, zij zal het secretariaat op zich gaan nemen.
Eind vorig jaar zijn we begonnen met het sponsoren van kinderen. Dit jaar willen we
meer aandacht hieraan besteden. Ook hier zien we vooruitgang en zegen. We gaan
met goede moed verder en we blijven het verwachten van HEM.
Hope Centre Uganda nieuws
Vorig jaar zijn er verschillende kinderen binnengebracht in het HOPE centre. Kinderen
die door ziekte of sterfte van ouders hulp nodig hebben. Ook in de buurt van het dorp
worden kinderen geholpen. Bij 4 scholen worden maandelijks ontwormingsmedicijnen
uitgedeeld. Verder heeft een jongentje in een dorp in de buurt van Mityana een
oogoperatie ondergaan en heeft een nieuwe bril gekregen op kosten van onze
stichting. Vorig jaar kon er een stuk grond worden gekocht. Hier wordt nu groente
verbouwd en er staat al een half afgebouwd gebouw waarin de Eerste Hulp moet
komen. Financiële hulp is hiervoor gewenst om verder te kunnen met ondersteuning
van mensen uit de omgeving.
Kind sponsoring
Dit jaar willen we meer aandacht schenken aan kind sponsoring.
Het is mogelijk een kind te sponsoren voor € 5,- tot € 60,- per maand. Dit is een
bijdrage voor kleding, eten, schoolkosten en onderdak. Andere onkosten van het
opvanghuis vallen hier buiten. Bijvoorbeeld: huur, auto, benzine, salarissen
medewerkers, enz. Het zijn de directe kosten voor het kind en de eerste
levensbehoeftes.
Verslag Zaalvoetbaltoernooi 16 maart 2013
Voor de 3e keer mochten wij dit toernooi organiseren en de wedstrijden speelden zich
weer af aan de Valkenlaan in Hoogeveen. Op deze avond is er een mooi bedrag, €
1.227,20, opgehaald voor onze weeskinderen in Mityana, Oeganda. Wij willen graag
de teams, scheidsrechters, toeschouwers en sponsors bedanken voor zijn/haar
bijdrage. Het was goed om te zien dat in en rondom het veld sportiviteit voorop stond.
Op deze manier werd het een gezellige avond.
De Belgische Keizer stond voor het eerst in de finale en die kans hebben ze
gegrepen. In deze spannende wedstrijd tegen Kroezen & Sieders trokken zij aan het
langste eind. Met 4-2 was het een doelpuntrijk slot van de avond.
Er kan teruggekeken worden op een leuke en sportieve avond. Geweldig dat wij geld
hebben in kunnen zamelen voor onze weeskinderen in Oeganda.
Activiteiten
Dit jaar hebben we de volgende activiteiten; het zaalvoetbaltoernooi, LEGO wedstrijd
en andere activiteiten op de talentendag, collecte kerk, kerstmarkt in de
Tamboerpassage, oliebollenverkoop met Oud & Nieuw en aandacht voor
kindsponsoring.
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