Nieuws brief
Voorjaar 2014
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.

Terugblik en verwachtingen 2014
We mochten terugzien op een gezegend 2013. De totale inkomsten namen toe tot €
7.789,-. De totale uitgaven waren € 6.416,-, waarvan € 5.672,- werd besteed in Mityana,
Oeganda. Voor vaste kosten en kosten voor het organiseren van acties was € 774,- nodig.
Het blijft moeilijk om voldoende geld beschikbaar te krijgen voor dit mooie werk. De
contacten met Angie Goering van Hope Centre Uganda verliepen weer prettig. Goede en
fijne zorg voor de weeskinderen waren zichtbaar. De verslaglegging van onze
sponsorkinderen kreeg vorm. Zegen van de HERE op het werk van Angie en ons werk
werd goed voelbaar. We gaan met goede moed verder en we blijven het van HEM
verwachten.
We willen alle gevers en sponsors hartelijk bedanken voor hun bijdrage.
Bouw kippenverblijf
Eind van dit jaar willen we graag samen met de Wilde Ganzen en Hope Centre Uganda
een kippenverblijf realiseren voor 1000 kippen.
De inkomsten voor de bouw heeft al meer dan € 4.500,- opgebracht door verschillende
acties.
Oliebollenactie, de verkoop van eieren met Pasen heeft in totaal € 646,50 opgebracht met
dank aan familie Bouwhuis te Witteveen, sponsoring inkomsten door ligfiets Harm Mannak
met sponsorreclame en zaalvoetbaltoernooi bracht in totaal € 2.325,- op.
De overeenkomst met De Wilde Ganzen is naar wat vertraging ook ondertekent.
De Wilde Ganzen is nu officieel partner voor dit project.
In totaal is € 10.343,nodig voor dit project.
Hiervoor moeten we zelf
minimaal € 5.260,- bij
een zien te brengen. De
Wilde Ganzen vermeerdert dit bedrag met
€ 2.893,- en de lokale
organisatie moet €2.190,bijeen brengen.
De komende tijd willen via collectes en giften het bedrag bij elkaar zien te krijgen, zodat
eind van dit jaar dit project kan worden gerealiseerd in Mityana.
Zaalvoetbaltoernooi
Voor de 4e keer mochten wij dit toernooi organiseren en de wedstrijden speelden zich
weer af aan de Valkenlaan in Hoogeveen. Ondanks dat er minder teams mee deden dan
afgelopen jaren was het een goede en geslaagde avond. Er was 1 poule gemaakt, maar dit
ging niet ten koste van de strijd. Regelmatig kwamen er verrassende uitslagen op het
scorebord. Uiteindelijk speelde na een lange voetbalavond Drenthe United de finale tegen
FC Dierentuin. Ja, het was een gezellige beestenboel. Het was een spannende partij. Aan
beide kanten waren er mogelijkheden tot scoren. Uiteindelijk had Drenthe United met de
laatste krachtinspanning een goal kunnen maken en dit was genoeg om het toernooi als
winnaar te verlaten. 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.
Kind sponsoring
Het is nog steeds mogelijk een kind te sponsoren voor € 5,- tot € 60,- per maand. Het geld
wordt gebruikt voor kleding, eten en schoolkosten. Andere kosten voor het opvanghuis
vallen hier buiten. Bijvoorbeeld: huur, auto, benzine, salarissen medewerkers enz. U wordt
om de 4 maand op de hoogte gehouden van het wel en wee van uw sponsorkind. Een
formulier hiervoor kunt u vinden op onze website www.alkare.nl .Het formulier kunt naar
ons e-mailadres sturen of het formulier kan overhandigd worden aan een van onze
bestuursleden.
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