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Dit is onze eerste nieuwsbrief.
Op deze wijze willen we u, enkele malen per jaar, op de hoogte gaan houden van ons reilen en zeilen.

Een terugblik
De bouw
In 2011 hebben we de ruwbouw van de drie spreekkamers van 2010
gebruiksklaar laten maken (pleisteren, betegelen ramen+deuren monteren,
schilderen, enz) en hebben we voor vier nieuwe kamers de ruwbouw gebouwd,
inclusief dak.

Computers
Door een Nederlands bedrijf waren een aantal afgeschreven Laptops ter
beschikking gesteld.
We hebben die met software van het Charity-programma van Microsoft
opnieuw ingericht en ter beschikking gesteld voor de school.

Projecten die op stapel staan
Het medisch centrum
Uiteraard gaan we in 2012 verder met het medisch centrum. We gaan dan de 4 spreekkamers die we in 2011
als ruwbouw hebben neergezet, verder afmaken en een stevig stuk bijbouwen. In de sloppenwijk is nog steeds
te weinig medische zorg.
We gaan de komende tijd actie voeren om het geld bij elkaar te krijgen.
Een extra leslokaal
De school bestaat nu uit 6 leslokalen. De capaciteit hiervan begint aan de grens te komen.
Van een 7 e lokaal staat al een gedeelte. We proberen separaat fondsen te werven om dit lokaal af te bouwen.
Eigen drinkwatervoorziening
Met lokale fondswerving en wat giften uit Nederland wordt op dit moment een gebouwtje neergezet om een
eigen pomp en filterinstallatie voor drinkwater te realiseren.
Op deze wijze kunnen we de mensen in de sloppenwijk goedkoop d rinkwater gaan aanbieden.
Computers
Ook komend jaar krijgen we weer een aantal afgeschreven Laptops ter beschikking.
Ook deze gaan we opnieuw, in het Spaans, inrichten en ter beschikking stellen.

De komende periode
Met een team van 10 personen gaan we komende tijd aan de slag om, met allerlei acties, zoveel mogelijk bouwgeld
te verzamelen.
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uit de acties:
december: Sagambiara wandeltocht
december: Oudjaarsduik in het Zeumerse gat (Voorthuizen).
verder: zaken als de Veldtocht, en nog een aantal andere acties waar nog een aanvraag voor loopt.

De werkperiode is 16 juli – 3 aug. 2012.
Uiteraard zoeken we voor de jaren na 2012 mensen die mee willen doen (minstens 16 jaar in aug. dat jaar)
Fondswerving: Giften (aftrekbaar) zijn welkom op rekening 51.94.80.767 t.n.v. Seibo Werkgroep te Putten.
Voor informatie over ons project, zie: http://www.kerknetputten.nl/seibo.
Contact:

Stoffel Bos, Kerkstraat 157, tel: 0341-357011, email: stoffel.bos@regio-putten.nl
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