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Bestuurslid Lotte van der Molen Kuipers neemt afscheid
In verband met haar drukke werkzaamheden heeft
Lotte, als bestuurslid algemene zaken, node
afscheid genomen van het bestuur van WWvK. We
zullen haar missen en wensen haar een prachtige
toekomst. Van de vicevoorzitter, Astrid de Vries,
heeft Lotte (rechts op de foto) tien kippen gekregen
voor een goed doel. Voor haar zelf een doosje
eieren.

1- 7 blz.
Deze Nieuwsbrief
heeft 3 bladzijden

En daarom zoeken wij een bestuurslid Algemene Zaken
Wie zijn wij?
Stichting WWvK ondersteunt projecten in het binnen- en buitenland die zijn gericht op het
vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen. De stichting richt zich daarbij op het
verbeteren van voeding, gezondheidszorg, onderwijs en speelmogelijkheden. WWvK realiseert
haar doelen door projecten van lidmaten en sympathisanten van het Apostolisch Genootschap
financieel te ondersteunen.
Wat verwachten wij?
Het bestuur van WWvK bestaat uit zeven bestuursleden. Het bestuur is onder andere
verantwoordelijk voor het beoordelen van projectaanvragen en het toekennen van financiële
ondersteuning aan projecten. De verantwoordelijkheden van het bestuurslid zijn als volgt:
- Het deel hebben aan de maandelijkse bestuursvergaderingen en aan de vergaderingen van
de Raad van Advies en de Raad van Toezicht, die elk twee keer per jaar samenkomen.
- Ondersteunen van de andere bestuursleden bij hun werkzaamheden.
- Het organiseren van de jaarlijkse WWvK-dag.
Jouw profiel
Ben je kritisch, stel je de juiste vragen en is jouw passie het vergroten van het geluk van kinderen
waar dan ook ter wereld? Dan zijn we op zoek naar jou! We nodigen je graag uit om te
solliciteren.
Contact
Ben je enthousiast over bovenstaande vacature? Stuur dan jouw CV en (korte) motivatie naar
Carlo Barendregt via het e-mailadres: info@wwvk.nl
Eventuele vragen over deze vacature mogen naar hetzelfde emailadres worden gestuurd. Meer
informatie over de stichting vind je op: www.wwvk.nl
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WWvK dag op zondag 4 november 2018

Een jaarlijkse traditie gaat voort. Op zondagmiddag 4 november a.s. bent U van harte welkom
in een van onze gebouwen in uw district. Nadere informatie volgt.

Ambassadeursvergadering
4x per jaar komen de ambassadeurs van WWvK samen, zo ook, ondanks het prachtige
zomerweer op zaterdag 30 juni jl. in Baarn
Er zijn heel wat plannen besproken waar de ambassadeurs in hun regio aandacht aan zullen
geven.

.

Wellicht goed voor u om te weten wie de ambassadeur in uw district is. Hier zijn hun namen:
Richard Bos Leiden
richardbos@ambassadeurwwvk.nl

Henk Schepers Harderwijk
henkschepers@ambassadeurwwvk.nl

Hans Croese Heemskerk
hanscroese@ambassadeurwwvk.nl

Marcel van Wijk - Amstelveen
marcelvanwijk@ambassadeurwwvk.nl

Hennie Haarman - Eindhoven
henniehaarman@ambassadeurwwvk.nl

Bep de Jonge Schiedam
bepdejonge@ambassadeurwwvk.nl

Marcel Koops Almelo
marcelkoops@ambassadeurwwvk.nl

Miriam de Jonge - Schiedam
miriamdejonge@ambassadeurwwvk.nl

Het bestuur van WWvK wenst u van harte een heel mooie, zonnige zomer.
Een periode om wellicht even tot rust te komen en daarna weer fris aan de slag.
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Bericht uit Oeganda
maar alle 110 kinderen kunnen hier ook
plaatsnemen bij voorstellingen die vaak met
Pasen en Kerst in het kinderdorp zijn.
Multifunctioneel en wij zijn dan ook zeer content
met het resultaat.

WWvK steunt de Stichting Ubuntu Afrika met
€ 6,500 voor de aanleg van een speeltuin, een
sportveld en de aankoop van
muziekinstrumenten en medische hulpmiddelen
in een SOS kinderdorp in Kakiri, Oeganda. Van
tijd tot tijd ontvangen wij
voortgangsrapportages. Een uitgebreid overzicht
van dit project staat op onze website.
Onderstaand een samenvatting van de op 12
juni ontvangen rapportage:
De afgelopen maanden zijn wij enorm druk
geweest met onze project waar jullie uiteraard
een mooie financiële bijdrage aan hebben
geleverd. Wij kunnen jullie met veel plezier
melden dat de sport en spelprojecten zijn
afgerond.
De kinderen kunnen vanaf nu het voetbal-,
basket- en volleybalveld weer gebruiken en dat
doen ze dan ook wanneer hun agenda dit
toelaat. Ineens was basketballen weer hip, werd
er door de jongens bijna iedere avond
gevoetbald en het meidenvolleybalteam zag je
ieder weekend (in hun nieuwe outfit) trainen.
Voor de tribune hebben we een heuvel gebruikt
waar we trappen uit hebben laten maken.
Het resultaat mag er zijn. Kinderen kunnen deze
trappen nu gebruiken om een wedstrijd te kijken

Dan de speeltuin. Wellicht wel het leukste project
die we gedaan hebben. In overleg met SOS
hebben we een community park net buiten het
dorp aangewezen om de speeltuin te bouwen.
Net buiten het dorp omdat dat de kinderen van
het SOS kinderdorp samen met de kinderen uit
de community kunnen spelen.
We hebben wel een hek om deze playground
geplaatst zodat er veilig en onder toezicht
gespeeld kan worden. We hebben een mooi
speelhuis ontworpen en iemand gevonden die
dat voor ons gebouwd heeft. Tevens hebben we
een traditionele Afrikaanse Banda als zandbak
ingericht en verder allerlei andere toestellen
geplaatst. De opening was feestelijk met bijna 70
kinderen. Hartverwarmend om deze kinderen zo
gelukkig en blij te zien spelen, een kroon op dit
project.
Dan last but not least het medische project.
We hebben het medisch centrum omgebouwd
en er kan vanaf nu 24 uurs zorg worden geboden
en er kan veilig worden bevallen (om de hoge
kindersterfte tegen te gaan). Met de 24 uur zorg
voorziening is er naast de mannen-, vrouwen- en
kraamafdeling ook een kinderafdeling opgezet.
Deze hebben wij kindvriendelijk gemaakt en
ingericht met (medisch) materiaal specifiek voor
kinderen.
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Vervolg Oeganda

Contactgegevens
Postadres
Postbus 116
3740 AC Baarn
Bezoekadres
´t Hoogt 4
3743 AT Baarn
E-mail
info@wwvk.nl
Website
www.wwvk.nl
Rekeningnummer
t.n.v.
WereldWijd voor Kinderen
IBAN: NL31INGB 0000 001984

Wij (maar met name SOS Kinderdorpen Kakiri en de
community) zijn enorm blij met jullie financiële hulp. Een
mooie samenwerking tussen onze stichtingen al zeggen
we het zelf.
Op onze website staan videoverslagen van onze
activiteiten (www.ubuntu-afrika.nl).
Met hartelijke groet vanuit Oeganda,
Maarten en Carolien
Stichting Ubuntu Afrika

