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Een nieuwsbrief
in het kort
Paul Gubbels, eindredacteur
Anders dan u doorgaans van ons gewend bent, krijgt u dit jaar aan
het begin van de zomer een korte nieuwsbrief. Die heeft meer het
karakter van een korte update dan van een complete nieuwsbrief. De
reguliere nieuwsbrief kunt u na de zomer weer van ons verwachten.
Nu hebben we ervoor gekozen u kort en goed te informeren over
allerhande onderwerpen die spelen, zoals de voorbereiding voor het
symposium op zaterdag 20 september, de komst van Hans Burgman
naar Nederland en de overige onderwerpen die u hieronder aantreft.
Uiteraard wens ik u een mooie zomervakantie toe!

Colofon
Eindredactie: Paul Gubbels (e-mail: nieuwsbrief@pandipieri.nl)
Teksten: Kirsten van den Berg en Paul Gubbels
Vormgeving: Wim Ahne
Secretariaat: Marie-José Burgman
(tel. 0547-388276 of e-mail marie-joseburgman@pandipieri.nl).

Onze website: www.pandipieri.nl

Kisumu-websites: www.pandipieri.org - werkt (nog) niet,
www.wakonyu.org (OMA-project) en
www.mwangazart.weebly.com (Art School).

Magadi Centre
In de laatste nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat een zware
regenval enorme schade heeft aangericht aan het Magadi Centre.
Inmiddels is er een begin gemaakt met de herstelwerkzaamheden
van het Gezondheidsprogramma, de kleuterschool en de kerk. Dit is
mogelijk gemaakt met de 9000 euro die vorig jaar is opgebracht met
de grote sponsorloop. Verder is er vanuit Bergeijk grote steun
gekomen middels een bedrag van 5000 euro. Vanuit Ierland is er
financiële steun gekomen van Misean Cara Ireland, waarmee de
allereerste herstelwerkzaamheden zijn betaald. Johan Smorenburg en
Paul Snoeren hebben eveneens grote inspanningen geleverd,
waarmee de herstelkosten in eerste instantie relatief laag zijn
gebleven.

Onrust in Kenia
Iedereen heeft wel via de media vernomen dat het af en toe onrustig
is op sommige plekken in Kenia. Er zijn aanslagen geweest in Nairobi
en Mombasa, en dit houdt veel mensen in het land bezig. Op 27 mei
was er in Pandipieri een harde klap te horen. Veel mensen dachten
direct aan een aanslag.

Het bleek te gaan om de vuilverbrandingsoven van het ziekenhuis, die
kennelijk spontaan was ontploft. Bij de ontploffing zijn geen
gewonden gevallen. Het was de tweede keer dat de installatie is
ontploft; na de eerste keer is de oven opnieuw gebouwd met hulp van
de lokale bevolking. Inmiddels zijn er plannen om de installatie
professioneel te laten bouwen. De constructietekeningen zijn
gemaakt.

Symposium
Ontwikkelingshulp 2.0
We hebben het al aangekondigd: dit jaar houden we een symposium
in plaats van de vertrouwde Vriendendag. Dit symposium vindt plaats
op 20 september in Huis ter Heide (gemeente Zeist) op landgoed
Dijnselburg aan de Amersfoortseweg 10. Het thema zal zijn
'Ontwikkelingshulp 2.0'. Er zijn interessante gastsprekers en er wordt
een originele Keniaanse lunch geserveerd. Hans Burgman en het
bestuur van de Stichting Vrienden van Pandipieri heten u die dag
graag welkom.
Praat met ons mee en geef u op via het aanmeldingsformulier bij de
UITNODIGING:

UITNODIGING en AANMELDING

Hans Burgman komt naar Nederland

Een mooi filmportret van het KUAP Project Pandipieri, gemaakt door
Silvester Povel - www.povel.eu

Hans Burgman is weldra weer enkele maanden in ons land. Zijn
verlofperiode duurt van 18 juli tot medio oktober. Hans verblijft die
tijd in het Mill Hill Huis in Oosterbeek.
E-mail: hansburgman@jozefmhm.nl

Wereld Weeskinderen Dag
Onlangs vierde de afdeling Kinder Diensten de Wereld Weeskinderen
Dag samen met Kisumu Artists for Children (KACP). De kinderen van
de tijdelijke opvang voerden een prachtig verhaal op over een prinses
die met een monster trouwde. De kostuums, de locatie, het
acteerwerk en de presentatie waren buitengewoon, zoals te zien is op
de foto's!

Groepsreis naar Pandipieri
Altijd al een keer naar Kenia willen gaan, maar geen tijd om daar een
aantal maanden voor uit te trekken? Ben jij tussen 18 en 25 jaar, heb
je nog geen plannen voor de herfstvakantie, en heb je altijd al eens in
een andere cultuur willen duiken? Ga dan mee!
DARE2GO organiseert een 14-daagse groepsreis naar Pandipieri in
de herfstvakantie van 2014. De reis staat in het teken van meeleven
en samenwerken met de Keniaanse bevolking. Wat houdt dat in?
* Je draait in tweetallen mee met de dagelijkse activiteiten binnen
het Health Programme, Street Children en Education programme van
Pandipieri;
* Je organiseert samen met Keniaanse jongeren een grote activiteit
voor het project en maakt hierbij gebruik van creatieve middelen,
zoals sport en spel, muziek, dans en drama;
* Je slaapt in een Keniaans gastgezin en komt daardoor echt in
contact met de lokale bevolking en de Keniaanse cultuur;
* Je kunt gebruikmaken van de subsidieregeling SBOS van het
ministerie van Buitenlandse Zaken.
Krijg je al reiskriebels en ben je nieuwsgierig naar meer? Check dan
de website en kom naar de informatiebijeenkomst op 2 juli, waar je
alle informatie ontvangt over de groepsreis. Aanmelden voor deze
bijeenkomst kan via de website of door een mail te sturen naar
info@dare2go.nl

Nieuw bankrekeningnummer MillHill
Sinds kort hebben alle Europese bankrekeningen een zogenaamd
IBAN-nummer. U kunt uw donaties voortaan overmaken naar de
rekeningnummers van de Missieprocuur van Mill Hill op
NL52 INGB 0001066957 (ING) en
NL39 ABNA 0400236311 (ABN AMRO).
Voor de volledigheid hieronder nog een keer de projectcodes
waaruit u een keuze kunt maken bij uw donatie:
KUAP 01 (= Algemeen, projectkeuze door het KUAP-bestuur),
KUAP 02 (= Kunstacademie)
KUAP 11 (= Huishoudschool)
KUAP 16 (= Pandigraphics)
KUAP 34 (= Straatkinderen)
KUAP 39 (= Informele School)

Facebook
Pandipieri is te vinden op Facebook! Als u op KUAP Pandipieri zoekt,
kunt u de nieuwste ontwikkelingen volgen en contact leggen met
vrienden uit Kisumu. Of klik op het logo.

C 1108 (= Borduur Atelier)
C 1560 (= OMA-project)
W 148 (= Hans Burgman)

Verhuisd of een nieuw e-mailadres?
Geef het ons door! Mail uw wijzigingen door naar info@pandipieri.nl. Dan zorgen wij ervoor dat u
op de hoogte blijft van activiteiten en dat u onze nieuwsbrieven blijft ontvangen.

