Beste allen,
En weer een update van de activiteiten van onze Stichting die als missie heeft de wereld een beetje mooier te
maken en specifiek het onderwijs in de plattelandsgebieden van Zuid-Afrika (Limpopo) verbetert.
Vastenactie: Met speciale dank aan Giel, Verony en Toon van MOV De Mortel
Voor het derde en laatste jaar op een rij mochten wij het goede doel van de vastenactie zijn. En wat een
prachtige opbrengst heeft dat opgeleverd! Afgelopen dinsdag hebben we de cheque in ontvangst mogen
nemen. Zonder iemand tekort te willen doen, willen we onze speciale dank uitspreken aan het fantastische
trio van Giel, Verony en Toon die sinds 1985 (!!!!) zich met veel tijd, passie en energie inzetten om de
vastenactie mogelijk te maken. Mede met dank aan deze bijdrage hebben wij de afgelopen jaren ons tot een
volwassen stichting mogen ontwikkelen en onze projectportfolio kunnen uitbereiden. Zie voor het bericht
dat vandaag in het Gemerts Nieuwsblad gepubliceerd is: klik hier.
De tekst van de overweging (waarom doen wij wat we doen en waarom is dat belangrijk en nodig?) heb ik
eveneens bijgevoegd als bijlage.

Gemert Mert 08 september
Traditie getrouw kunt u ons vinden samen met alle andere goede doelen van Gemert-een-bron-voor-Anderen
op het plein tegenover de kerk. Er zal net als andere jaren een afwisselend muziekprogramma zijn, lekkers te
eten en te drinken, vermaak voor de kleinsten en uiteraard de kramen van alle goede doelen waarin u
vrijwilligers en bestuursleden aantrekt uit de gemeente Gemert-Bakel die zich vaak al jaar in jaar uit inzetten
voor mensen in de wereld die het minder goed hebben. U kunt hier ook spullen kopen uit de hele wereld.
Gemert Mert is van 11:00-17:00 open.
Kerstplannen: speciale oproep aan onze zakelijke relaties
Na de vorige site visit stond ons saldo op minder dan 100 euro. Inmiddels hebben we weer gespaard, maar
we hopen de komende maanden nog een paar mooie bedragen binnen te krijgen, zodat we echt impact
kunnen maken op onze projecten. We dragen hierbij rechtstreeks bij aan het verbeteren van de kwaliteit van
onderwijs in arme landen, wat 1 van de wereldwijde Sustainable Development Goals (SDG's) is!
Wij hopen dan ook dat met name onze zakelijke relaties ons als goed doel kiezen door ons in enige vorm te
supporten bij hun eindejaarsactiviteiten. Dat kan in allerlei vormen. We hebben fotomateriaal gericht op
kerst, we zijn al meerdere keren gekozen als goede doel rondom een kerstborrel of braderie en ook het

houden van een inspirerende presentatie die het hart van al uw personeelsleden raakt, behoort tot de
mogelijkheden. Neemt u vooral contact met ons op als u belangstelling heeft, dan bespreken we samen wat
mogelijk zou zijn. Namens de kinderen in Zuid-Afrika zijn we u op voorhand dankbaar!

Save the date: zondag 8 december
Datum nog even onder voorbehoud, maar we zijn van plan een onvergetelijke benefiet high tea te
organiseren in een 600 jaar oud kasteel! Meer informatie volgt!
Site visit januari 2020
Onze laatste site visit dateert alweer van mei 2019. Nu is het zo dat we beter dan in de eerste jaren ook
vanuit Nederland contact houden met al onze projecten, de voortgang weten te bewaken en waar nodig te
kunnen bijsturen. Dit laat onverlet dat het erg belangrijk is om van tijd tot tijd ter plekke te zijn om te zien
en horen wat er echt nodig is en hoe het gaat. Mosima (basisschool) hebben we vorige keer wegens
ongeregeldheden niet kunnen bereiken en heeft bovendien een nieuwe directie, dus we zijn erg benieuwd
hoe het daar gaat. Motlopi (kindercreche) verwachten we geen bijzonderheden, maar dat weet je nooit zeker.
Bij Boithuto (basisschool en middelbare school) zijn altijd veel aandachtspunten en hebben we de nieuwe
directeur ook pas 1 keer ontmoet. Als het goed is, is er inmiddels een werkende waterput aanwezig, we zijn
benieuwd! En Botshelo (kindercreche en preschool) is pas net opgestart en daar moet nog heel veel
gebeuren, maar wat we van een afstand zien, is dat ze het hartstikke goed doen. Tenslotte zijn er altijd
formaliteiten te regelen en proberen we zoveel mogelijk afspraken te maken met lokale autoriteiten zoals het
ministerie van onderwijs en de kerken. De eerste twee weken van het nieuwe jaar zullen we alle projecten
weer bezoeken en de contacten zo veel mogelijk onderhouden, waarvan we jullie uiteraard op de hoogte
houden.
HERHAALDE OPROEP: Op zoek naar een vrijwilliger marketing en/of communicatie!
Wij zijn nog steeds op zoek naar een of twee vrijwilligers die een (liefst professionele) achtergrond heeft in
marketing en/of 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.

Dank voor het lezen en jullie aandacht, een fijne zomer en hopelijk tot 8 september op Gemert Mert!
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