
          

 

 

Nieuwsbrief november 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.  

Matrassen actie:  

Dank zij de gulle gift van de Stichting STUW kunnen we de laatste 100 
matrassen via ANS laten bestellen. In december zullen deze worden 

afgeleverd Daarmee is de matrassenactie afgerond. Wij bedanken iedereen die 
meegeholpen heeft in welke vorm dan ook voor het slagen van deze actie. 

 

Twee klaslokalen voor de 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. 

Dankzij een bijdrage van ruim € 20000,- van een Nederlandse Stichting 

kunnen de beide leslokalen voor de APADEC-school gerealiseerd worden. 

Mogelijk gaat dit fonds de APADEC-school ook financieel ondersteunen bij de 
realisatie van de keuken. 

Vanuit Rwanda ontvingen we zeer blije reacties te aanzien van deze geweldige 

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


bijdrage!! 

De bouw van beide lokalen zal op zeer korte termijn gestart worden. Wij 
houden u via de website en onze nieuwsbrief op de hoogte. 

 

Wordt nu donateur 

van de Stichting Mme. Donatilla! 

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. 

 

Als u nu donateur wordt voor minimaal € 25,- per jaar 

dan ontvangt u geheel gratis (zolang de voorraad 
strekt) 25 handgemaakte kerstkaarten en een 

originele Rwandese rugzak of tas. Alles wordt u zonder 

verdere kosten thuisgestuurd!! 
 
Klik hier om u als donateur aan te melden. 

 

Het bestuur van Stichting Mme. Donatilla  
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http://www.mmedonatilla.nl/donateur-worden.html
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