
          

 

 

Nieuwsbrief oktober 2012 

Onze website is geheel vernieuwd! 
 

 

Beste nieuwsbrieflezers van de stichting Mme Donatilla, 

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste stand van zaken wat 
betreft de activiteiten van Stichting Mme. Donatilla.  

 

Gift van € 10.000,- van de Stichting STUW 

Toevallig kwamen we in contact met een bestuurslid van de Stichting STUW. 

Deze stichting zal eind van dit jaar opgeheven worden. Het bleek dat de 
Stichting STUW nog een bedrag in kas heeft, wat zij wil besteden aan 
projecten met name op het gebied van onderwijs. We hebben al onze 

projecten toegestuurd en een gesprek gevoerd om de projecten toe te lichten. 
Het resultaat was een gift van maar liefst € 10.000,- !!! 

We zijn hier bijzonder blij mee en we bedanken de Stichting STUW hierbij 
nogmaals voor deze gulle gift. 

 

Matrassen actie:  

In februari 2012 zijn we gestart met de matrassenactie voor de APADEC-school 
in Musanze in het Burera-district in Rwanda.  

De opbrengst van de actie tot nu toe is: 

http://www.mmedonatilla.nl/
http://www.mmedonatilla.nl/
http://www.myoffice.nl/gids/STUW_Stichting_Uitvoering_Wachtgelden_.html
http://www.mmedonatilla.nl/opbrengst-matrassen-actie-.html


€ 4040,- !!!! 

Dank zij uw hulp, waarvoor wij u hartelijk bedanken, hebben we de APADEC-
school inmiddels blij gemaakt met 200 matrassen.  

Dank zij de gulle gift van de Stichting STUW kunnen we de laatste 100 

matrassen via ANS laten bestellen en afleveren en kunnen daarmee de 
matrassenactie afronden. 

 

 

 

Bezoek aan de projecten in Rwanda: 

Via het weblog janarp.waarbenjij.nu heeft u alle activiteiten tijdens onze reis in 
Rwanda kunnen volgen. De website is geheel bijgewerkt. In het menu kunt u 

een overzicht vinden van alle projecten. Door op "nieuwe 
projecten" of "lopende projecten" te klikken klapt het menu uit en kunt u een 
keuze maken.  

http://www.ansrwanda.fr/
http://www.mmedonatilla.nl/index.html
http://www.mmedonatilla.nl/index.html
http://www.mmedonatilla.nl/index.html


 

Van elk project kunt u nadere informatie lezen en bovendien kunt u op de 
betreffende projectpagina via een link de projectplannen aanklikken en volledig 

bekijken. 

Alle gemaakte video's van de bezochte projecten kunt u met 1 klik op de 
project pagina direct in de website afspelen. 

Samenwerking met Action Nord-Sud: 

Tijdens ons bezoek hebben we uitvoerig met Action Nord-Sud gesproken. De 
gesprekken verliepen bijzonder plezierig. Het resultaat is dat ANS de projecten 
nu via een vast schema maakt. Daardoor is het beter mogelijk de acties van 

ANS te volgen en zonodig te helpen bijsturen. 

Per project is nu duidelijk te zien wat het project inhoudt, wat de reden en 
noodzaak van het project is, wie er wat gaan uitvoeren, wat de totale kosten 
zullen zijn etc. De projecten worden op die manier zo transparant mogelijk, 

zodat u precies kunt zien waaraan het (uw) geld besteed wordt!! 

 

Projecten APADEC-school 

De APADEC-school groeit van 472 tot circa 700 leerlingen binnen twee jaar. De 
school wil graag beschikken over een aantal nieuwe lokalen en een goede 
keuken, zodat de leerlingen op school kunnen eten. De achterliggende 

bedoeling hierbij is de leerlingen een veilige schoolomgeving te bieden en om 
meer effectieve leertijd te realiseren. 

De projecten voor de uitbreiding van de school met twee lokalen en het project 
voor de bouw en inrichting van een goede keuken zijn ingediend bij een 

Nederlands fonds. Van dit fonds hebben we al eerder een bijdrage gehad. We 
hebben goede hoop dat we voor de genoemde projecten een bijdrage zullen 
ontvangen. 

 

http://www.mmedonatilla.nl/apadec-school---2-klaslokalen.html
http://www.mmedonatilla.nl/apadec-school---keuken.html


Wordt u ook donateur? 

Vriendelijk vragen we u te helpen bij het vinden van middelen om de 

continuiteit van de Stichting te waarborgen en om de projecten in Rwanda 
financieel te kunnen ondersteunen door donateur te worden van Stichting 
Mme. Donatilla. 

Wij zijn ontzettend blij met elke gift, vele kleintjes worden samen een groot 

bedrag. 
De donateurs worden opgenomen in onze adressenlijst en ontvangen 3 maal 
per jaar onze nieuwsbrief. Jaarlijks sturen we een herinnering van betaling. 
 
Klik hier om u als donateur aan te melden. 

 

Het bestuur van Stichting Mme. Donatilla  

 

 

Stichting Mme Donatilla Westerbork 

Hilma Mastwijk voorzitter: 0528-265619 / 06-25354901 

Jan Arp secretaris, 0524-581801 / 06-51360132 

Dinand Geist penningmeester 

Marijke Geist: lid 

Commissie van aanbeveling: Nammen Schaap en  Fred Prakken 

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

 

 

http://www.mmedonatilla.nl/donateur-worden.html

