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 Nieuwsbrief mei 2013 
 

Lieve vrienden en sponsoren van Wishful Africa,  

In deze allereerste nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte brengen wat Wishful Africa vanaf 
de oprichting op 13 augustus 2012 heeft gedaan en wat we in juni in Zimbabwe gaan doen.  

Maar beginnen bij het begin!  

Na de oprichting zijn we heel hard gaan werken aan het werven van donateurs en sponsoren 
want zonder jullie geen hulp door Wishful Africa. We willen zeker de zaalvoetballers van 
Achmea Bank en de Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch bedanken voor hun donaties. 
De business sponsoren en vrienden die zich vrijwillig hebben ingezet voor logo, website of 
hebben geholpen met de aanschaf van materiaal, ook jullie allemaal bedankt.    

De vrienden die trouw maandelijks hun bijdrage storten, jullie zijn de vaste factor voor 
Wishful Africa. Dank daarvoor!  

In januari zijn we op werkbezoek geweest in Zimbabwe omdat we uit eerdere bezoeken 
wisten dat daar mensen onze hulp nodig hebben. Zoals jullie hebben kunnen lezen op de 
website en op facebook hebben we die hulp ook kunnen bieden. Twee rollators, een 
aangepaste bril en geschonken leesbrillen zijn het begin geweest van Wish for Wheels.  

Kids for Kids heeft geleid tot een zwemmiddag met een heleboel hilariteit, lachende 
gezichten en heel veel plezier. Daar doe je het toch voor! Ook is er een voetbal toernooi 
georganiseerd voor township jongeren in Victoria Falls. We hebben de finale mogen 
bijwonen. Een eer en een belevenis. Wat een inzit van de kinderen om shirts te winnen voor 
het team. Ballen en shawls ze waren zó trots en wij niet minder! Daar was het eerste verschil 
van mening in het bestuur……. De voorzitter wilde verantwoorde appels voor de voetballers, 
de secretaris ging voor lekker ongezond snoep. Maar we zijn eruit gekomen… een appel in 
de rust en koekjes na de wedstrijd. Zo zie je dat de samenwerking in het bestuur optimaal is. 
;-)  

In het dorp van Mr.Mpala hebben we rondgekeken en gesproken over het malaria probleem. 
Dat heeft ertoe geleid dat we Whisful Sleeping nu in juni een vervolg gaan geven. Door jullie 
kunnen we het hele dorp voorzien van klamboe’s ( Mosquito netten) waardoor minder 
malaria, minder zieken, minder medicijn en dokters kosten en een gezonder leven voor 
vooral de kinderen, ouderen en zieken in het dorp. Wij houden jullie op de hoogte van alles 
wat we daar doen.  
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Ook gaan weer twee rollators mee en een apparaatje voor het prikken van het suikergehalte. 
Kleine zaken die daar hard nodig zijn.  

 

Natuurlijk kijken we niet alleen terug maar ook vooruit.  

Op 26 mei is de vestingloop in ’s-Hertogenbosch en wij zijn erg blij dat vele lopers Wishful 
Africa een warm hart toedragen en zich laten sponsoren voor hun prestatie. Veel succes!  

Ook zijn er weer plannen om net als vorig jaar op een tweedehands markt te gaan staan. 
Hoe we dat succesvol kunnen aanpakken gaan we ook in Africa bekijken, daar is het 
dagelijks werk en van die ervaring kunnen wij weer leren.  

In de zomer gaan we bespreken of we ook een project in Oeganda kunnen opstarten, hoe 
we dat moeten aanpakken, wat moeten we regelen, wie ons kan helpen aan informatie, 
adressen, kosten en gebruiken en gewoonten … Dat wordt een hele klus om daar een plan 
van aanpak van te maken maar we doen het met liefde.  

Er zijn ook plannen voor een water project maar daar komen we later op terug.  

Als afsluiter van deze nieuwsbrief willen we jullie al wel vertellen dat we ons 1 jarig bestaan 
niet ongemerkt voorbij laten gaan en in nieuwsbrief nummer 2 gaan we jullie op de hoogte 
brengen hoe we dat gaan vieren.  

Iedereen bedankt en weer tot snel,  

Vanessa Spijkers  
Germa Kneepkens  
 
Stichting Wishful Africa  
info@wishfulafrica.nl  

 

 

 

 


