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Wat waren de kinderen in 

Kenia van Weeshuis Mama 

Fauzia ontzettend blij met 

hun voetbalkleding en 

materialen Lees verder 
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Weesproject: 
Weeshuis 
Mama Fauzia 
in Kenia 
Kenia 

Ramadan is de maand 
van saamhorigheid, 
vruchtbaarheid en 
liefdadigheid.. 
Lees verder 
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Voedselproject: 
Ramadan 
Campagne 

Continued on page 2 

 

2.11 hoog bezoek en 
grote steun voor de 
Voedselbank & 
Stichting Time to Help; 
ENES KANTER 
Lees verder 
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Bezoek: NBA 
STAR; ENES 
KANTER 

Waterproject: 
Schoon 
Drinkwater 

Ieder mens heeft 

bestaansrecht, recht op 

zorg en geborgenheid. 

Lees Verder  
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Issue #: [Date] Dolor Sit Amet 

Dankzij donateurs kunnen 12 weeskinderen  

weer verder studeren en leren aan de Malindi 

Bay Acedemy School. Deze kinderen zijn 

ontzettend blij met hun nieuwe schoolspullen, 

schoolkledij en 

uiteraard de 

mogelijkheden 

die ze krijgen 

voor hun 

toekomst. Via 

deze weg, 

namens deze 

kinderen willen 

Weesproject: 
Weeshuis Mama Fauzia in Kenia 

 
Wat waren de kinderen in Kenia van 

Weeshuis Mama Fauzia ontzettend blij 

met hun voetbalkleding en materialen. 

Op deze feestelijke dag kwam ook een 

sportieve vrijwilliger langs om de 

kinderen te leren trainen Voor ons was 

het vooral emotioneel en fantastisch om 

naar de stralende gezichten te kijken.  

Namens alle kinderen erg bedankt!  

 

 Weesproject: 
Opleiding voor 12 weeskinderen 
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Issue #: [Date] Dolor Sit Amet 

Voedselproject: 

Ramadan campagne 

In het kader van onze 
Voedselproject Ramadan 
Campagne 2016 
organiseren we jaarlijks 
voedselpakketten en warme 
Iftar maaltijden voor de 
hulpbehoevende mensen.  

Ook dit jaar hebben we 

samen met een groep 

vrijwilligers vanuit 

Nederland in Oeganda, 

Ethiopië, Mali, Tanzania, 

Somalië, Pakistan,  

Guinee Conakry, Tsjaad, 

Sri Lanka, en Ivoorkust 

duizenden 

hulpbehoevende gezinnen 

voorzien van 

voedselpakketten en warme 

Iftar maaltijden. 

Deze voedselpakketten 

bestaan uit; rijst, suiker, 

olie pasta en vlees.  
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Issue #: [Date] Dolor Sit Amet 

In samenwerking met de 

Gouden Generatie hebben we 

de gehele maand Ramadan vier 

avonden in de week Iftar 

maaltijden georganiseert voor 

de vluchtelingen in Deventer. Dit 

waren vooral warme, bijzondere 

en waardevolle avonden 

voor de vluchtelingen.  

Ook in Utrecht en Rotterdam 

hebben we Iftar maaltijden 

georganiseerd. Bezoekers uit 

geheel verschillende culturen 

kwamen bijelkaar en naast 

elkaar. Op deze avond stond 

centraal; het oog hebben voor 

het lot van de medemens en 

proberen te helpen waar 

mogelijk! 

Onze dank gaat uit naar alle 

vrijwilligers en donateurs die 

ons mede geholpen hebben met 

het organiseren van de İftar 
maaltijden.  

 
 
 

Voedselproject: 

Ramadan campagne 
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Issue #: [Date] Dolor Sit Amet 

Schoon 
Drinkwater 

 

Ieder mens heeft bestaansrecht, recht op zorg en 

geborgenheid. 

In verschillende kansarme landen werken we aan 

waterputten en dragen we bij aan zelfredzaamheid van de 

lokale bevolking. Om dit te kunnen realiseren heeft TTH 

voor het inslaan van zoveel mogelijk waterputten diverse 

projecten ingezet en worden en donaties ingezameld.  

Mede dankzij donateurs hebben wij voor hulpbehoevende 

dorpelingen in Tsjaad  een waterput ingeslagen. Mooi en 

waardevol om te zien hoe blij deze mensen zijn.   
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Issue #: [Date] Dolor Sit Amet 

Wereldberoemde  

Basketbalspeler bezoekt  

Time to Help 

 De wereld beroemde 

basketbalspeler in Amerika en 

zeer actief voor de 

Voedselbank in Oklahoma 

kwam een kijkje nemen bij 

Stichting Time to Help. 

Vervolgens zijn we bij de 

Voedselbank Rotterdam 

geweest en hebben een 

rondleiding gehad.  
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