be

all

Education is the foundation for development

NIEUWSBRIEF NUMMER 4
januari 2012

Lieve Be4all-sponsors, friends en iedereen die Be4all een warm hart toedraagt,
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Bij een knapperend haardvuur staar ik door het beregende raam naar buiten.
Januari 2012….terug in ons kikkerland. Tijd om terug te blikken op een fantastisch jaar
voor Be4all.

Inhoud:
Brief Hetty
Verslag van de Kunstmarkt
De nieuwe bestuursleden
en natuurlijk...
Foto’s!

2011 bracht ons een nieuw lokaal, een prachtig geschilderd schoolgebouw,
voorzien van fantastische tekeningen, twee blije studerende leerkrachten, houten
meubels, twee mooie uithangborden, een vierde lokaal en kantoor in aanbouw, 26
sponsorkinderen en een trots bestuur!
We kregen steun van onze be4all-sponsors, be4all-friends, kunstenaars en alle
bezoekers van de kunstmarkt. Daarnaast kregen we een gift van 3000 euro van de
Pastoor Herzbergstichting en van stichting Ossa 1000 euro voor het nieuwe lokaal.
Dank jullie wel voor jullie geweldige bijdrage!! Dankzij jullie steun zijn we kunnen
starten met de bouw van het vierde lokaal en het kantoor. Ook gaan we dit jaar aan
de slag met het opknappen van de ruimte voor de boardingschool (kostschool), de
omheining van het terrein en de uitbreiding van het toiletgebouw.
Verder gaan we samen met ARDI een voorstel schrijven voor de aanschaf van een
maismolen. Deze molen gaat uiteindelijk, naast de inkomsten uit het schoolgeld,
zorgen voor het geld om de school draaiende te houden.
Voorlopig ben ik weer even in Nederland en houden Catherine, Apollo en Joseph
de boel draaiend in Uganda. Eind april vertrek ik voor twee weken naar Uganda om
te kijken hoe het met ARDI Community Model School gaat. Voor het eerst sinds het
bestaan van Be4all zit ik nu voor een langere tijd in Nederland. Joseph, Apollo en
Catherine houden ons via de email op de hoogte van de vorderingen van de bouw en
de kinderen. Ik vind het spannend maar heb er alle vertrouwen in dat zij het op een
goede manier regelen in Uganda. Verder op in de nieuwsbrief vinden jullie al wat foto’s
van de bouw van het vierde leslokaal.
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Ook binnen het bestuur zijn er nieuwe ontwikkelingen. Wegens persoonlijke
omstandigheden hebben we afscheid genomen van Emelia Ang en Marjelle Hendriks.
We willen hen nogmaals bedanken voor hun inzet.
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Gelukkig hebben we drie goede vervangers gevonden die ons bestuur komen
versterken. Christa Fredrix, Edith van Wanroij en Sanne Smeenk maken sinds januari
2012 deel uit van het bestuur. Zij zullen zich verderop in deze nieuwsbrief aan jullie
voorstellen.
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Wat 2012 ons allemaal gaat brengen, zullen we moeten afwachten. Wat ik wel weet, is
dat onze steun ook dit jaar weer goed terecht zal komen. Vol trots kijk ik terug op wat
we samen bereikt hebben. Nogmaals bedankt voor jullie inzet en steun!! We gaan er
samen weer een prachtig jaar van maken.
Alle goeds voor 2012!!
Warme groet,
Hetty

You must be the change you want to see in the world.
Mahatma Gandhi
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1-2 De bouw van het nieuwe lokaal
vordert goed!
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Kunstmarkt Be4all zondag 6 november 2011
De kunstmarkt ligt al weer even achter ons maar wat was het een mooie dag!
Uitgerekend die week lag het centrum van Westerbeek geheel open. ‘s Morgens in
alle vroegte hebben we dan ook op alle inkomende wegen borden moeten plaatsen.
Gelukkig hebben die dag heel veel mensen onze kunstmarkt kunnen vinden.
In de fraaie grote zaal van gemeenschapshuis De Schans, die op zaterdag door
vrijwilligers mooi was opgefleurd, geurde de koffie en stonden overheerlijke taarten te
pronken. De twaalf kunstenaars die hun verschillende werken exposeerden waren om
10 uur al aanwezig en na een kop koffie met een broodje kwamen de eerste bezoekers
vanaf het middaguur binnen. Het was meteen flink druk bij alle kunstenaars en ook de
kunstwerken die door de kunstenaars aangeboden waren voor de veiling kregen veel
aandacht. De opbrengst van de veiling (geheel ten goede van Stichting Be4all) was erg
goed!
Naast de mooie kunstwerken die geëxposeerd werden, was er nog een druk bezochte
informatiestand. Hier konden de bezoekers informatie krijgen over Stichting Be4all,
foto’s bekijken en mooie fotokaarten, tassen, kettingen enz. kopen. Daarnaast hadden
we samen met Mark de foto’s van afgelopen anderhalf jaar in een mooie fotoserie op
Oegandese muziek verwerkt. Deze fotoserie werd op een groot scherm gepresenteerd
en zo konden de bezoekers zien wat er allemaal al tot stand is gekomen voor ARDI
Community Modelschool in Bukitongo.
Ook mochten we deze dag veel belangstellenden voor Stichting Be4all begroeten.
Zo was er een vertegenwoordiger van de Pastoor Herzberg Stichting die graag
een donatie wilde doen voor het nieuw te bouwen lokaal. Ook Stichting OSSA
(Ontwikkelings Samenwerking Sint Anthonis) was aanwezig. Verder mochten we drie
nieuwe sponsors voor een schoolkind verwelkomen, wat het aantal gesponsorde
schoolkinderen nu op 26 brengt. Tot slot waren er drie jongeren die er over dachten
om in Oeganda stage te gaan lopen.
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Wij als bestuur van Stichting Be4all spreken onze grote dankbaarheid uit voor alle
hulp: dank aan de werkgroep kunstmarkt, dank aan alle vrijwilligers, nogmaals dank
aan alle kunstenaars voor hun bijdragen en het ter beschikking stellen van hun
kunstwerk voor de veiling, en natuurlijk dank aan u allen voor uw bezoek en giften.
Mede dankzij u was de totale opbrengst van de kunstmarkt boven verwachting!
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Stichting Be4all kan met de opbrengst ARDI Community Modelschool weer heel goed
ondersteunen. Zo kunnen we melden dat ze inmiddels zijn gestart met het bouwen
van het vierde leslokaal (zie foto’s in deze nieuwsbrief ) en………het lokaal kan ook
nog geheel ingericht worden van de opbrengst van de kunstmarkt!
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OPBRENGSTEN VAN DE KUNSTMARKT.
De veiling van kunstwerken heeft opgebracht
Verkoop kaarten met foto’s uit Oeganda
Overige opbrensten
(vrijwillige bijdragen, verkoop van kralen e.d uit
Oeganda,verkoop koffie en gebak)
Schenking OSSA
Schenking Pastoor Herzbergstichting

1615,00
386,00
965,74

1000,00
3000,00

Deze prachtige kunstmarkt heeft dus voor Be4all in totaal 6966,74 euro opgebracht!
Nogmaals hartelijk dank!
1 Ons nieuwe bestuurslid
Christa Fredrix was één van de
exposerende kunstenaars.
2 Kees de Bruijn bood zijn houtsculpturen aan.
3 Jules van der Veldt, onze veilingmeester.
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4 Veel belangstelling voor de
info-stand van Be4all.
5 De prachtige fotokaarten
vonden gretig aftrek.
6 Een impressie van de gezellige
kunstmarkt.
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1 Oegandese olielampjes te koop
bij de infostand.
2 De kunstmarkt werd druk
bezocht.
3 De kralen gemaakt door
Oegandese mensen waren snel
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verkocht.
4 Ook twee bestuursleden
van OSSA (Ontwikkelings
Samenwerking Sint Anthonis )
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bezochten onze kunstmarkt.
5 Kunstenaar Wim Geurts is de
maker van de prachtige houten
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maskers.
6 Drie maskers van Wim Geurts.
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4
De mensen... en de kunst
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De nieuwe bestuursleden stellen zich voor.
Emelia Ang en Marjelle Hendriks hebben afscheid genomen als bestuurslid van Be4all.
Christa Fredrix, Edith van Wanroij en Sanne Smeenk zijn vanaf januari 2012 de nieuwe
bestuursleden. Zij stellen zich aan jullie voor.

Christa Fredrix
Hallo allemaal,
Mijn naam is Christa Fredrix, ik ben 59 jaar en
getrouwd.
Ik ben momenteel in het onderwijs werkzaam en
daarvoor heb ik jarenlang me ingezet voor mensen
met een verstandelijke beperking.
Daar ik mijn werkloopbaan wat ben aan het
afbouwen, komt er meer ruimte om me met
andere dingen bezig te houden. Zo is er veel meer
tijd gekomen voor mijn hobby`s, zoals vilten,
mozaïeken, sieraden maken en verven met bijenwas.
Sinds januari van dit jaar wil ik me inzetten voor
be4all en heb gekozen voor een rol in het bestuur.
Ik vind het heel belangrijk dat alle kinderen op de wereld onderwijs krijgen, wat helaas
nog vaak niet of nauwelijks het geval is. Ook zij hebben recht op een goede toekomst.
Ik steun heel graag kleinere initiatieven, vooral gericht op onderwijs. Ik vind het
belangrijk dat er onderwijs wordt gegeven door de eigen bevolking. Zo snijdt het mes
aan twee kanten. Be4all is zo`n stichting, waar ik mee in contact ben gekomen door de
ouders van Hetty.
Ik hoop dat ik een bijdrage kan leveren op een bescheiden wijze.
Christa.
Edith van Wanroij
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Mijn naam is Edith van Wanroij. Ik ben 33 jaar en
werk als leerkracht in het basisonderwijs.
Ik ben een goede vriendin van Hetty.
Afgelopen zomer ben ik met Hetty naar Uganda
geweest. Ik wilde wel eens met eigen ogen zien wat
Hetty daar allemaal deed, wat ze zo geweldig vindt
aan Uganda en wat ze nou precies doet met Be4all.
Ik vond het echt geweldig om op ARDI community
school te kijken hoe het er allemaal aan toe gaat.
Wat mij opviel was de grote betrokkenheid van de
leerkrachten en de wil en wens van de kinderen
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om naar school te kunnen gaan. Wat ik ook ontzettend leuk vond, was om te zien
hoe trots Hetty is op ‘haar school’ , ‘haar leerkrachten’ en de vooruitgang van ‘haar
kinderen’. Het is fijn te zien dat geld dat Be4all in ARDI community school steekt goed
terecht komt. Doordat ik nu met eigen ogen heb gezien hoe groot het belang is van
goed onderwijs en dat dit helaas (nog) niet kan zonder de hulp van Be4all, wil ik me
als nieuw bestuurslid actief gaan inzetten voor deze stichting. Ik hoop dat we samen
mooie, grootse, maar zeker ook kleine successen kunnen boeken. En dat we daarmee
deze kinderen een kans kunnen geven op een beter toekomstperspectief!
Edith
Sanne Smeenk
Ik ben Sanne Smeenk en ik ben getrouwd
met Ad van Zutphen. Samen hebben we twee
zoontjes (3 en 2 jaar) en de derde hopen we begin
februari te verwelkomen. Na mijn afstuderen
en promotieonderzoek aan de Faculteit
Managementwetenschappen van de Radboud
Universiteit Nijmegen ben ik als onderzoeker HRM
bij IVA beleidsonderzoek en advies aan de slag
gegaan. Sinds 2011 ben ik voor mezelf begonnen
en voer ik met name onderzoeken uit op het gebied
van medewerkers- en klanttevredenheid.
Via Truus ben ik in contact gekomen met Stichting
Be4all. Wat me opviel was de enorme gedrevenheid en passie om de scholing en
leefomstandigheden van de kinderen in Uganda/Bukitongo naar een hoger niveau te
brengen. Het is bovendien een kleine stichting die draait op vrijwilligers waardoor elke
euro direct ten goede komt aan het bieden van onderwijs aan de kinderen. Omdat
ik me volledig aansluit bij de overtuiging dat betere scholing zowel het welzijn van
een kind als dat van zijn of haar familie en naaste omgeving kan verbeteren, zet ik me
graag in om dit mogelijk te maken!
Sanne.
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dààr doe je het voor!
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