
          

 

 Nieuwsbrief Stichting Mme Donatilla februari 2012  

Beste nieuwsbrieflezers van de stichting Mme Donatilla,  

Allereerst roepen wij u op om deze nieuwsbrief te lezen, want  

                    wij hebben uw hulp nodig!!! 

  

Matrassen actie.  

Wij vragen u donateur of sponsor te worden en ons te helpen aan 300 
matrassen!!!!!  

Een van onze projecten, de APADEC/BURERA secondary school is gestart in 
2008. De school was zwaar beschadigd gedurende de oorlog in de 90er jaren. 

Inmiddels zijn de klassen, de wc’s en de watertanks geheel vernieuwd. Ook 
zijn er slaapzalen bij gebouwd, zodat de kinderen de hele week kunnen blijven 
slapen en veilig naar school kunnen.  

Op de school wordt lesgegeven in boekhouden en computer science. De school 
heeft 460 leerlingen, waarvan 300 meisjes. Omdat het een regionale school is, 
moeten de kinderen een aardige afstand overbruggen.  

Voor de 300 meisjes is nu ook de slaapzaal klaar, er staan bedden, maar  

er is geen geld voor 300 matrassen.  

 

Via deze nieuwsbrief wil ik u oproepen donateur/sponsor te worden van de 

stichting Mme Donatilla voor 20 euro. Dat zijn de kosten voor 1 matras. Op 
de startpagina van onze website kunt u aangeven dat u mee wilt doen met de 
matrassenactie of dat u donateur wilt worden. 

 

Bij ons bezoek aan Rwanda willen wij de matrassenfabriek ter plaatse 
bezoeken en de order voor de matrassen plaatsen, zodat ook de plaatselijk 
economie daar baat bij heeft. In onze volgende nieuwsbrief kunt u een 

uitgebreid reisverslag lezen. Jan Arp en ik zullen veel foto’s maken.  

http://www.mmedonatilla.nl/


  Klik op ja om mee te doen met de matrassenactie voor minimaal € 20,- 

 

Bezoek aan de projecten in Rwanda 

In onze januarivergadering is afgesproken dat twee van ons, te weten Jan Arp 
en ondergetekende, in Rwanda gaan kijken hoe de projecten verlopen en hoe 
we deze projecten verder kunnen helpen. We hebben onder andere contact 

met Action Nord Sud (A.N.S. is de organisatie in Rwanda, die ter plekke de 
projecten uitvoert). De reis begint zich al aardig af te tekenen. Het wordt de 
week van 15 t/m 22 april. De vlucht is geboekt, inentingen geregeld. Aan de 

visa wordt gewerkt en onze man in Rwanda is bezig met een planning van de 
bezoeken die wij gaan doen aan onze projecten. 

Update van onze activiteiten 

 

Even een update van al onze activiteiten vanaf november vorig jaar. Toen 
hebben we besloten definitief door te gaan en begin 2012 bij elkaar te komen 
om verder plannen te maken. Tussen november en januari is een aantal zaken 

uitgezocht. Ook is de website vernieuwd en hebben we Rwandese artikelen via 
de website aangeboden. Er ligt een conceptplan van de diverse projecten die 
MMe Donatilla wil helpen uitvoeren. Dit plan gaan we in april met ANS 

bespreken.  

 

In de volgende nieuwsbrief zal ik uitgebreid verslag doen van al onze 
projecten. 

  
 

Voorzitter 
Hilma Mastwijk-Beekhuijzen, 
Booyenverlaat 5, 

7908 EE Hoogeveen. 
Tel: 0528-265619 

 

Hilma.mastwijk@planet.nl 
  

Rekeningnummer 46.51.38.721 t.n.v. Stichting Mme. Donatilla, Westerbork. 

 

Stichting Mme Donatilla 

 

mailto:Hilma.mastwijk@planet.nl
http://www.mmedonatilla.nl/onderwijsproject.html

