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Het Food Center gaat verhuizen!
Eind vorig jaar kregen we een verontrustend bericht. De verhuurster van het Food
Center had de huur opgezegd. Rahel is meteen op zoek gegaan naar een nieuwe
plek. Ze heeft die al heel snel gevonden. In de school waar de meeste van onze
kinderen naar toe gaan hebben we ruimte ter beschikking gekregen. De kinderen
kunnen daar eten en ook huiswerk maken en spelen. Koken kan daar nog niet, maar
daar komt een oplossing voor. We gaan enkele containers huren en de school stelt
een open ruimte ter beschikking waar deze kunnen worden neergezet. Daar kan het
eten dan worden klaargemaakt en we hopen dat ook de douche daar een plaatsje
kan vinden. Voor alle duidelijkheid: dit alles geldt voor alle kinderen die het Food
Center bezochten, dus niet alleen voor de kinderen die op deze school zitten. Een
goede oplossing voor een probleem dat er even heel lelijk uitzag!

Er is meer goed nieuws! Dankzij een buitengewoon gulle gever krijgen de kinderen
nu ook een ontbijt. Met een ontbijt en een lunch kunnen ze goed gevoed naar school.
Zo krijgen ze echt een goede basis!
Kunstmarkt zaterdag 12 september.
Zaterdag 12 september organiseert de mov-groep een kunstmarkt in de tuin van de
Pancratiuskerk. Er komen kramen waar allerlei kunstwerken bekeken en gekocht
kunnen worden. Aan hapjes en drankjes zal het ook niet ontbreken. We vragen de
kunstenaars een deel van hun opbrengst af te staan. En ook de opbrengst van
hapjes en drankjes is geheel bestemd voor onze projecten.
zaterdag 12 september 2015
13.00 – 16.00 uur
tuin van Pancratiuskerk
Dorpsstraat 113
Castricum

Bent u zelf kunstzinnig of kent u iemand die kunstzinnig is? Wilt u uw producten
verkopen op onze markt? Wij zorgen voor een kraam. We vragen u 10 % van uw
opbrengst af te staan (met een maximum van €5,-- per verkoop). Neem contact met
ons op voor het maken van een afspraak. Ook met vragen kunt u natuurlijk bij ons
terecht.
Jeanneke van Diepen (06 -202 721 90)
Lia Hoogeland (0251 – 656 100)
jeannekevd@gmail.com

Vakantie en nieuw schooljaar.
Nog even en de vakanties beginnen. Onze schoolkinderen in Ethiopië hebben goed
hun best gedaan. wij hopen dat dit ook voor uw (klein)kinderen geldt (voor zover van
toepassing). En dat eventuele examens naar wens zijn verlopen. Natuurlijk wensen
we u allen een heel goede vakantie toe. Maar ... in september begint het nieuwe
schooljaar, hier en ook in Ethiopië. Misschien een goede gelegenheid om uw
bijdrage voor dit jaar over te maken. U kunt dit doen op:
RABObank: NL97RABO0311902294
t.n.v Parochie de Goede Herder
o.v.v. project Kaleab
Vorig jaar zijn we aan een nieuwe periode van vijf jaar begonnen. Als u wilt blijven meedoen
maar u hebt nog geen nieuw adoptieformulier ingevuld, dan kunt u dit aanvragen bij onze
penningmeester. U kunt het ook downloaden vanaf onze website.
Ook voor nadere inlichtingen over onze objecten kunt u hier terecht:
www.castricumvoorethiopie.nl
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