Bea Andersen geridderd!
Beste heer Ad Waijers,

Viering 10-jarig bestaan met Koninklijk
tintje
Deze nieuwsbrief staat geheel in het teken van ons 10-jarig bestaan.
Met als absoluut hoogtepunt de Koninklijke onderscheiding van dr
Bea Andersen-Schipper. Maar we geven u ook een mooi overzicht van
wat in 10 jaar bereikt is. Dank zij u en vele andere enthousiaste
partners, sponsors, vrijwilligers en betrokkenen.

Mevr. Marcelle Hendrickx, loco
burgemeester van Tilburg spelt de
ridderorde op.

Bea Andersen-Schipper
geridderd.
Vanaf nu kan Bea zich Ridder in de
Orde van Oranje Nassau noemen. Dit
was tijdens de viering van ons 10jarig bestaan wel een zeer
gedenkwaardig moment. Locoburgemeester Marcelle Hendrickx van de gemeente Tilburg reikte de
onderscheiding uit met de volgende inleiding van een bekend lied van
Bram Vermeulen: “Ik heb een steen verlegd, in een rivier op aarde. Nu
weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten, ik lever bewijs van mijn bestaan.
Omdat, door het verleggen van die ene steen, de stroom nooit meer
dezelfde weg zal gaan” Zij vervolgde: “En u hebt de steen verlegd.
Daar mag u best trots op zijn! Mensen als u maken het verschil in de
maatschappij, zij maken de wereld een stukje mooier”.
Bea krijgt deze onderscheiding vanwege haar jarenlange
ontwikkelingswerk in de regio Chepchoina in Kenia. Zoals u op de
foto ziet, is zij er ook heel erg blij mee. En wij van de stichting niet
minder!

Terugkijken geeft energie om
door te gaan
Met vele partners, vrienden,
vrijwilligers en direct betrokkenen
vierde stichting Elímu Mount Elgon
op 16 oktober vlakbij Tilburg in
Heukelom het 10-jarig bestaan. Wat
is er veel bereikt.We hebben
geprobeerd dat in beeld te brengen
met een aantal mooie overzichten. De tijdlijn geeft een aantal absolute
hoogtepunten aan, andere beelden laten zien wat er hier in Nederland
is gedaan om geld in te zamelen. We zijn er trots op wat er is gebeurd
in die 10 jaar, hoeveel mensen we met ons enthousiast gekregen
hebben om steun en toekomstperspectief te bieden aan de mensen in
het gebied rondom Chepchoina in het noordwesten van Kenia.
Hieronder ziet u een enkele omschrijvingen klik daarop en u ziet
documenten die inzicht geven in wat is bereikt in de afgelopen 10 jaar!
Zie ook onze facebook pagina met meer foto's.
Overzicht van wat Bea heeft gerealiseerd.
Tante Pollewop en enkele getallen
Fondswerving een overzicht van de acties
Partners van het kledingproject van Tante Pollewop
De tijdlijn van Elimu geeft een mooi zicht op wat er zoal is gdaan.
De speech van Mevr. Marcelle Hendrickx
Hieronder enkele foto's die een impressie geven van een geanimeerde
en zeer geslaagde viering van 10 jaar Elimu.

Onze dank aan iedereen die de moeite nam om te komen, soms van
zover als Kenia, de UK en New York. Dank voor alle giften en de
goede wensen. Zoveel e-mails met hartverwarmende woorden en
complimenten voor het feest, de onderscheiding en al die mensen die
onze onderwijsprojecten een warm hart toedragen. Het was
fantastisch!
Wij hebben weer zoveel energie van jullie allemaal gekregen dat we
daar weer jaren mee vooruit kunnen.
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