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Dit is de eerste nieuwsbrief, persoonlijk gericht aan alle adoptie-ouders.
Als MOV-groep Castricum-Ethiopië kunnen wij u met trots meedelen dat, dank
zij u, alle 100 kinderen dit jaar naar school hebben kunnen gaan.
Als u zich in het najaar van 2009 voor meerdere jaren hebt opgegeven en u
betaalt per jaar, zou u dan uw bijdrage voor het volgende schooljaar nu al
willen overmaken. Het zou mooi zijn als Kaleab in september het schoolgeld
voor het gehele schooljaar 2010/2011 voor alle 100 kinderen mee zou kunnen
nemen.
Tijdens de startzondag in 2009 is onze groep gestart met het
adoptieprogramma. Uit de armste der armste gezinnen heeft Kaleab 150
kinderen gekozen. De zuster van Kaleab, Rahel, heeft zich bereid verklaard
om ter plaatse de registratie en administratie van de 150 adoptiekinderen op
zich te nemen. 50 adoptiekinderen zijn de zorg van DEM, 100 adoptiekinderen
vallen onder Castricum, in samenwerking met de parochie Sint Eloy. Om onze
administratie zo eenvoudig mogelijk te houden is besloten om geen kind aan
een adoptieouder te koppelen. Dit betekent dat u, als sponsor in één klap
adoptieouder van 100 kinderen bent geworden.
De actie ‘fleecedekens’ begin dit jaar was een succes. De dekens zijn in april
door Kaleab en enige DEM-spelers meegenomen. Op de foto ziet u dat de
dekens worden uitgereikt aan de kinderen van het Hiberet Kindergarten.
Namens de kinderen heel hartelijk bedankt!

Rahel, de zus van Kaleab, registreert en administreert de ontwikkelingen van
de adoptiekinderen. Haar tweedehands laptop heeft niet lang gewerkt, dus

hebben wij besloten om de opbrengst van de “kerstmarkt in de tuin van
kapitein Rommel” te besteden aan een nieuwe laptop. Dat dit geen verkeerde
keus was, kunt u zien aan het blijde gezicht van Rahel.

Op zondag 18 april 2010 hadden wij u uitgenodigd voor een informatiemiddag.
Naast uitleg over de adoptiekinderen werden ook spullen uit Ethiopië verloot.
Van de opbrengst heeft Kaleab (uit Nederland gesponsorde) rugzakjes meegenomen. In Ethiopië zijn pennen, schriften en potloden gekocht en daarmee
zijn de rugzakjes gevuld. Dankzij de rugzakjes kunnen de kinderen hun
schoolboeken netjes vervoeren. Namens de adoptiekinderen uw hartelijke
dank.
Daar wij op de goede weg zijn om alle 100 kinderen voor 5 jaar naar school te
sturen, zijn wij voornemens om, als wij dit doel bereikt hebben, onze plannen
uit te breiden. Op dit moment zijn wij in overleg met Kaleab en met contacten
in Ethiopië. Zodra de plannen een duidelijke vorm krijgen, zullen wij u
informeren.
Heeft u vragen, u kunt ons bereiken via e-mail: liahoogeland@zonnet.nl , of
telefonisch: 0251 656100. Of u stuurt een berichtje naar het secretariaat van
de parochie De Goede Herder te Castricum (Dorpsstraat 113, 1901 EK
Castricum).
Met vriendelijke groet,
MOV Groep Castricum-Ethiopië
N.B. om zo weinig mogelijk kosten te maken, willen wij zoveel mogelijk via email communiceren. Indien bij ons nog niet bekend, gelieve alsnog uw e-mail
adres aan ons door te geven (liahoogeland@zonnet.nl ).
Kent u ook www.adopteereenvroedvrouw.org van Roos Ament? Kijk ook eens
op site van DEM www.demsteuntethiopie.nl.

