Beste allen,
Het is alweer bijna een jaar geleden dat we zelf bij de projecten geweest zijn. Toch draaien we op volle
toeren. Hoogste tijd voor een update!
Een nieuw gebouw voor Botshelo
Met dank aan ons opgebouwde netwerk afgelopen jaren zijn we er voor het eerst in geslaagd om een
infrastructuur project te realiseren, zonder dat we er met onze neus bovenop gezeten hebben. We zijn super
trots op het gebouw dat we neergezet hebben voor Botshelo kindercreche en pre-school. Ze zijn hier
ongelofelijk blij en dankbaar mee en kunnen nu de 70 kindjes (tot zes jaar) scheiden in een eet-, slaap- en
speel lokaal en een leslokaal. Dit was een lang gekoesterde wens van de eigenaresse die dertig jaar in het
onderwijs heeft gewerkt en nu op vrijwillige basis deze creche runt en onder andere Engelse les geeft aan de
allerkleinste kinderen van de allerarmsten gezinnen. Onze meest vertrouwde aannemer Joseph was van een
afstandje iets lastiger aan te sturen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. En de zoon van de eigenaresse heeft
intensief contact met ons gehouden en ons telkens up-to-date gehouden met foto's van de voortgang.
Inmiddels kunnen we trots vermelden dat dit infra-project met succes is afgerond.

Veilig slapen voor de meisjes op Boithuto
Zoals we eerder wel geschreven hebben, gebeuren er helaas soms dingen die niet zouden moeten gebeuren.
En zo was het een wens van in ieder geval de ouders en docenten, en ook van een groot deel van de meisjes
zelf, om 's avonds achter een gesloten hek te kunnen slapen. Sommige meiden vinden dat jammer, want ze
kunnen nu niet meer 's nachts ongemerkt naar vriendjes glippen ;-). Echter andersom kunnen er ook geen
ongenode gasten bij de slaapplaatsen van de meiden komen. Daarmee voorkomen we deels de toch vrij
gebruikelijke tienerzwangerschappen, maar vooral ook de trauma's die gepaard gaan met ongewenste
gebeurtenissen en is een goede nachtrust weer een vanzelfsprekendheid.

De Knip Helpt
In Nederland zitten we ook niet stil. Zo zijn leerlingen van het VMBO / Technologie van het
Knippenbergcollege in Helmond in actie gekomen om voor Boithuto slimme technologische oplossingen te
ontwikkelen inclusief een werkend prototype die de leer- of leefomstandigheden op Boithuto zou kunnen
verbeteren. Dit onder aanvoering van de Beta Challenge Coördinator Babs van Sleeuwen. En zo zaten we
met twee bestuursleden op maandagavond 11 maart te genieten van de creativiteit van deze jeugd, inclusief
een aantal ouders die ook naar de presentaties toegekomen waren. Niet alleen de ontwikkelde oplossingen

waren de moeite waard, maar het is ook mooi om samen met de Helmondse jeugd in gesprek te raken over
het leven daar aan de andere kant van de wereld.

Vastenactie
Ook zijn we de Heilige Willibrordus Parochie dankbaar dat we dit jaar opnieuw het goede doel van de
Vastenactie mochten zijn in alle zeven kerkdorpen die de parochie rijk is. Op 14 februari waren alle
vrijwilligers verzameld in De Sprank in De Mortel en hebben we een presentatie gegeven over wat er
gebeurd is met de opbrengsten van vorig jaar en wat we dit jaar van plan zijn. Vervolgens hebben alle
vrijwilligers zich ingespannen om het ook dit jaar weer tot een succes te maken. Zo waren in alle kerken de
borden geplaatst met informatie over onze Stichting en zelf ben ik in zes van de zeven dorpen tijdens de mis
in de gelegenheid gesteld om in plaats van de overweging mensen mee te nemen in de gedachte wat het
betekent om een Zuid-Afrikaans kind te zijn van een jaar of zeven. Daar warme reacties op mogen
ontvangen. We weten de opbrengsten nog niet, maar we zijn er heel benieuwd naar!

Reflecteren en leren
Eens in het jaar houden we niet onze reguliere bestuursvergadering, maar zetten we die in om achterom te
kijken, te reflecteren en vooruit te kijken. Dat was dit jaar op 18 jaar, waarbij ons zeer gewaarde lid van ons
Comité van Aanbeveling, bgen b.d. Leanne van den Hoek, ook aan deelgenomen heeft. Zo hebben we met
elkaar eens opnieuw gedeeld en op een rij gezet waar de dromen en ambities van alle bestuursleden zitten en
de energie is er nog bij lange na niet uit! We hebben een gebalanceerd en complementair bestuur wat zich
nog vele jaren in wil zetten, daar boffen we mee! Ook hebben we twee swot-analyses gemaakt, eentje voor
Afrika en eentje voor Nederland. En daar hebben we vervolgens ook nog acties aan gekoppeld. En de actie
voor Nederland, maakt dat we heel gericht op zoek gaan naar een vrijwilliger marketing en communicatie!

Op zoek naar een vrijwilliger marketing en/of communicatie!
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die een (liefst professionele) achtergrond heeft in marketing en bij
voorkeur ook in communicatie. Onze stichting heeft behoefte aan een marketingplan wat ervoor zorgt dat we
op termijn doorgroeien van een stichting met een goede lokale bekendheid naar landelijke bekendheid. Een
tweede doelstelling zou zijn dat we doelgroepen gaan bereiken die ons structureel, of minimaal in meerjarige
commitments, willen sponsoren, in plaats van de ad-hoc aanpak waarmee we nu onze middelen
voornamelijk weten aan te trekken. En beide doelstellingen uiteraard met behoud en verdere versterking van
ons (betrouwbare en eerlijke) imago. Het marketingplan tenslotte zou concrete handvatten moeten geven hoe
we welke doelgroepen benaderen, met welke content en welke middelen we daarvoor inzetten. Als dezelfde
vrijwilliger daarnaast ook nog bereid is mee te helpen in de uitvoering van dit plan, dan ben je helemaal een
100% match. Alternatief zou kunnen zijn dat we twee vrijwilligers aantrekken, een voor het opstellen en
door-ontwikkelen van het marketingplan en een voor het omzetten van het marketingplan in concrete
communicatiemiddelen.
Omdat dit hele specifieke functies zijn, vragen we je bij belangstelling contact met ons op te nemen, dan
plannen we een afspraak om te kijken of we een match zijn. Hoeveel tijd dit gaat kosten, is een beetje
afhankelijk van je eigen ambitie. Vrijwilliger zijn is echter niet vrijblijvend, dus als we met elkaar aan de
slag gaan willen we wel stappen voorwaarts maken, ondanks dat er geen acute noodzaak is. Waar je woont,
maakt eigenlijk ook niet zo veel uit, want de wereld is nou ook weer niet zo groot. Wat we je bieden is een
zinvolle bijdrage aan een prachtige stichting en als je goed werkt aflevert, willen we ook graag als referentie
optreden als dat interessant is voor je. We spreken allemaal uit eigen ervaring dat het jezelf verrijkt om als
vrijwilliger te werken, los van wat je de rest van je dagen doet. Keihard werken in een commerciële baan, al
van je pensioen genieten of nog iets heel anders.

Problemen met ons contact-formulier
We kwamen er bij een test achter dat we vragen die via ons contactformulier op onze website, door een
technische fout niet bij ons terecht kwamen. We weten niet precies hoe lang dat al zo is. We kunnen de
berichten ook niet meer achterhalen, want ze zijn via een spam-filter automatisch verwijderd. Dus als u geen
antwoord heeft ontvangen op een vraag, onze excuses hiervoor!

Waar vind je ons?
Omdat Britt in het buitenland aan het studeren is, slaan we de Koningsmarkt dit jaar een keertje over, maar
op Gemert Mert (8 september van 11:00-17:00) zijn we er in ieder geval weer samen met de andere goede
doelen van Gemert-een-bron-voor-Anderen. Dat duurt nog even, maar dan staat hij maar genoteerd.
Dank voor jullie aandacht en we hopen dat we binnenkort een of twee nieuwe vrijwilligers in ons team te
mogen verwelkomen!
Voor nu wens ik jullie namens het hele bestuur een ontspannen en zonnig Paasweekeinde toe,
Jordie van Berkel
Voorzitter Stichting Britt Helpt
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