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Inhoud:
Hetty
Financiën
en natuurlijk...
Heel veel foto’s!

Lieve Be4all-sponsors, friends en iedereen die Be4all een warm hart toedraagt,
Het is weer bijna zover. De straten van Nijmegen stromen vol. Duizenden wandelaars
en bezoekers van over de hele wereld bezoeken de prachtige stad in het land van
Maas en Waal. De stad staat een hele week in het teken van lopen en feesten. De
wandelaars worden toegeroepen door een uitzinnig publiek terwijl zij de laatste
meters van hun barbaarse tocht afleggen op de Via Gladiola. Op de finishlijn worden
de wandelaars in de armen gesloten van trotse supporters en overladen met bloemen,
vooral, de naam van de straat zegt het al, gladiolen.
Dit jaar ben ik er ook bij. Niet als wandelaar maar als supporter. En dit jaar als een heel
speciale supporter. Stichting Be4all is door de Ronde Tafel van het Land van Cuijk
uitgekozen als wandeldoel voor deze vierdaagse. Lopers vanuit het Land van Cuijk
zullen gaan lopen voor onze school in Bukitongo! Wat ben ik trots! Trots op de lopers
die met hun knappe prestatie aandacht vestigen op onze stichting, trots op de leden
van de Ronde Tafel omdat ze ons hebben uitgekozen als een van de wandeldoelen
en trots op ons bestuur en onze vrijwilligers die het voor elkaar hebben gekregen om
stichting Be4all onder de aandacht te brengen bij de Ronde Tafel.
Dus mocht je mij tegen komen op zaterdag 25 juli, dan bestaat er een grote kans dat
mijn stem heser klinkt, mijn armspieren pijn doen van het juichen en mijn voeten
zeer doen van het springen. Ik sta op vrijdag 24 juli langs de kant van de weg om alle
lopers, maar speciaal onze lopers, toe te juichen. En daar kan ik natuurlijk altijd hulp bij
gebruiken! Dus kom ook naar de vierdaagse en juich die fantastische lopers toe!
Gezegend zijn wij als Be4all. Naast het fantastische bericht dat we mee mochten doen
als wandeldoel bij de Ronde Tafel, hebben we het afgelopen half jaar verschillende
giften mogen ontvangen van diverse mensen en instanties. Zo heeft het Elzendaal
College een kerstactie en een goede-doelenmarkt voor ons gehouden, heeft stichting
OSSA ons een mooie schenking gedaan, en hebben wij het geld voor de vastenactie
Westerbeek in ontvangst mogen nemen. Kortom een fantastisch eerste halfjaar in
2015!

be

all

En om te zien wat er allemaal met dit geld is gebeurd, vind je verderop in deze
nieuwsbrief een uitgebreid verslag van het bezoek dat Theo en Truus (bestuurslid) in
maart aan de school hebben gebracht.
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Nog een paar dagen voordat ik in het vliegtuig stap naar Nederland, bijna op dezelfde
datum als vijf jaar geleden. In 2010 met de gedachte om stichting Be4all op te richten
en ARDI Community Model School verder te ontwikkelen, nu met een trots gevoel om
wat we in de afgelopen vijf jaar al hebben bereikt met onze stichting en uitkijkend
naar het weerzien met familie en vrienden en…..naar de vierdaagse natuurlijk!

IBAN: NL50RABO0158158431

www.be4all.nl

KVK Brabant 51183943
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Wil je met ons mee juichen? Op vrijdag 24 juli vind je ons bij het verzorgingspunt bij
Autobedrijf Nabuurs in Cuijk waar wij onze lopers uit volle borst toe zullen zingen. En
voor alle lopers… zet hem op! Jullie zijn toppers!
Ik zie je in Cuijk!
Warme groet, Hetty

Post uit Uganda.
Hoe is het mogelijk!
Toch heeft post.nl dit bij ons
kunnen bezorgen!

Een kijkje in de financiën…
Inkomsten
Januari 2014 tot en met december 2014 :
Opbrengst van sponsors van een schoolkind en friends van Be4all
Giften, aktie’s en marktopbrengst:
€ 11.904,05
				
Project uitgaven
Januari 2014 tot en met december 2014:
€ 13.862,00
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Het bankboek
Na een kascontrole is het financieel jaarverslag 2014 vastgesteld.
Mocht u interesse hebben, dan is het mogelijk dit verslag in te zien bij onze
penningmeester Truus Beckers
Fotojaarverslagen van 2012, 2013 en 2014 van wat er allemaal in dat jaar is
gerealiseerd in Bukitongo staan op de website www.be4all.nl
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Een beeldverhaal van ons bezoek aan Bukitongo.
Helaas hebben we geen foto van het warme ontvangst van alle 175 kinderen en het
team, maar wel een heel leuk filmpje (kijk op www.be4all.nl).
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De school
2
Dankzij OSSA is het achtste lokaal
gebouwd.
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3, 4
Babyclass (2-3 jaar)
De eerste kennismaking met de
school

5
Babyclass
6
Nursery

7, 8
Nursery (3-4 jaar)
Eerste kennismaking met lesmateriaal
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9
Nursery (3-4 jaar)
Eerste kennismaking met lesmateriaal
10
Topclass (4-5 jaar)
Voorbereidend rekenen
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11, 12
Pauze voor ieder kind

13, 14, 15
Iedere dag een beker porridge
(maispap)

16
Iedere primary klas heeft zijn
duties (afwasbeurt)!
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17, 18
Vlijtige en leergierige kinderen in
primary 5
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Vlijtige leerling in primary 4
20
Voor alle kinderen maakt de kok
iedere dag een lunch posho en
beans (mais en bonen)

21
Aan de lunch
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22
Kinderen nemen de schriften mee
naar huis om nog na te lezen en
huiswerk te maken!
23
Het is iedere dag rond 18.00 uur
donker, dus bij de lamp wordt
nog vlijtig doorgewerkt
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24
Matron, overblijfmoeder, ze kan
ook eerste hulp verlenen bij
ziekte of ongelukjes
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25, 26
De boardingkinderen
(overblijfkinderen)
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27
Onderweg suikerriet gekocht en
lol trappen met Apollo
28
De kinderen die ’s avonds niet
naar huis kunnen worden heel
goed verzorgd door de Matron
(overblijfmoeder)
29
We hadden suikerriet gekocht,
dat was smullen voor de
kinderen.
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30
Een foto van de sponsorouders
bij het sponsorkind thuis
gebracht.
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31
Dit zijn onze sponsorkinderen die
na de middag op school waren;
de kleintjes gaan om 12.00 uur
naar huis.
32
Het team van de school: van

31

32
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34

links naar rechts de nachtwaker,
de kok, Apollo de social-worker,
dan 9 leerkrachten, en helemaal
rechts Catherine de head-teacher.
Met het rood vest: de Matron.
33
Op de lijst de namen en extra
taken van de leerkrachten.
34
De kasboeken gecontroleerd,
de accountant heeft enkele tips
doorgegeven, verder alles in orde
35
In april was het regen seizoen net

35

begonnen (een maand later dan
gewoonlijk). Mama Doreen
en mama Hetty kunnen nu pas
aan de slag om te planten er zijn
geen beregenings- installaties
zoals hier!
36
Dit is de plek waar het 9de en 10
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klaslokaal gebouwd gaat worden.
37
Mama Hetty met Hetty
38, 39
Alle kinderen waren zeer
geïnteresseerd in de fotocamera!
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40
De heerlijke lunch
41
De zelfgemaakte voetbal

40
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42
van een gift hebben we een
voetbal gekocht (zie ook het
filmpje op www.Be4all.nl )
43
Het springtouw van maisblad

44
44
De schoolbel
45
Samenscholing
46
Een zonnebril van een negatief,
wat een creatieve kinderen!
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47
Pauze
48
Aankleden
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49
Klein maar dapper

Wij hebben enorm genoten, van de vlijtige
kinderen en het team, van de vrolijkheid
en de creativiteit van de kinderen en de
mensen, van de heerlijke lunch, en prima
slaapplek in Bukitongo.
Wat zijn wij trots en wat hadden we een
dankbaar gevoel te zien dat alle donaties
aan Be4all in de bijna 5 jaar dat Be4all
bestaat goed terecht zijn gekomen.
Dank u wel voor uw steun!
Een warme groet,
Theo (vrijwilliger Be4all)
Truus (Bestuurslid Be4all)
49

Onze website is vernieuwd!
Heeft u al een kijkje genomen?

www.be4all.nl
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