Meerwerf Goes Global
Omdat onderwijs niet ophoudt bij de deur van het klaslokaal

U heeft misschien al wel iets in de wandelgangen gehoord! Meerwerf basisscholen gaat de
grens over! Helemaal passend bij het thema van de Kinderboekenweek ‘Reis mee!’, gaan
Wietske, Angèle, Ilona, Karin, Manon, Marion en Brenda (7 medewerkers van stichting
Meerwerf basisscholen) in november naar Kathmandu in Nepal. Een bijzondere reis waar we
naast het delen van kennis met de leerkrachten en leerlingen, ook een lokaal tehuis voor
straatkinderen bezoeken én steunen!
Tijdens onze reis en verblijf in Kathmandu houden we de
kinderen in Nederland op de hoogte van wat we doen door
verslagen en vlogs. Zo nemen we ze mee in de leefomgeving
van kinderen aan de andere kant van de wereld, laten we
zien dat het leven er ook anders uit kan zien. Dat verschillen
groot en soms ook heel klein zijn. En dat iedereen door inzet,
hard werken en heel veel liefde het beste uit zichzelf kan
halen en er kan zijn voor anderen om zich heen. Een
investering voor de toekomst!

Steun aan Stichting StraatKinderen van Kathmandu
Deze Stichting zorgt voor kinderen die niet zoveel verschillen van onze eigen kinderen. Ze
houden van spelen, maken vrienden, gaan naar school en dromen. Het enige verschil is dat
al deze dingen voor hen niet direct
vanzelfsprekend zijn….
Zij wonen namelijk niet in Den Helder of
Julianadorp. Waar onze kinderen fijn buiten
kunnen spelen, vriendjes hebben, naar fijne
scholen gaan en kunnen dromen over
professioneel voetballer, dokter of timmerman
worden.
Straatkinderen van Kathmandu zorgt er voor dat
die vanzelfsprekendheid een beetje dichterbij
komt: de kinderen hebben een huis, een bed, een
liefdevolle en veilige leef- en speelomgeving en
ten slotte goed onderwijs. En daarmee een kans op het waarmaken van hun dromen.

Wilt u ons steunen?
Of liever gezegd: wilt u ons helpen om de kinderen in Kathmandu te steunen? Uw donaties
gaan naar het weeshuis waar Wietske enige jaren geleden geweest is en destijds een mooi
bedrag voor opgehaald heeft. Zij heeft met eigen ogen kunnen zien en ervaren wat deze
stichting doet voor de kinderen in Nepal. De reserves zijn echter op! De aardbeving in 2015
heeft ook het weeshuis niet bespaard. De financiële reserves zijn in de wederopbouw
gestopt. We hopen voorafgaand aan ons bezoek ook weer een mooi bedrag op te halen!
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Grote bedragen, kleine bedragen, alles is welkom.
Levensonderhoud voor 1 kind kost €50,- per maand en voor €37,50 euro kan een kind in
Nepal een maand naar school! En… álle beetjes helpen. Meer informatie vind u op onze
facebookpagina: ‘Meerwerf goes global’, onze Instagram pagina ‘Meerwerf goes global’ of
onze website: www.meerwerf.nl
Doneren kan via de daar gedeelde WhyDonate pagina, maar kan natuurlijk ook direct op de
rekening van Straatkinderen van Kathmandu: NL20 ABNA 0801275490, BIC code:
ABNANL2A tnv. de Straatkinderen van Kathmandu te Castricum. Deze stichting is een ANBI
instelling dus giften zijn fiscaal aftrekbaar. Hiervoor heeft u nodig het RSIN nr. 850359893.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wietske Wijnants, directeur van Meerwerf
basisschool Dr. Jac. P. Thijsse en Meerwerf basisschool Tuindorp:
wietskewijnants@bestuurskantoor.meerwerf.nl of met Angèle Selhorst, directeur van
Meerwerf basisschool de Duynvaerder: directie@duynvaerder.nl

Met hartelijke groet,
Namens heel het Meerwerf Goes Global team,
Wietske Wijnants en Angèle Selhorst.

Neemt u ook een kijkje op onze facebookpagina en volgt u onze belevenissen via onze
vlogs?

