NIEUWSBRIEF 1 – 30 oktober 2007

Beste Blauwe Ruis aanhanger,
In de afgelopen jaren hebt u laten blijken de Stichting Blauwe Ruis een warm hart toe te dragen.
Daarom laten wij u nu graag weten dat onlangs opnieuw is besloten om een vierde humanitaire
reis naar Gambia te gaan maken!
Na een zeer korte voorbereidingstijd, vertrekken op donderdag 1 november 2 busjes voor de tocht
van ruim 6500 kilometer. Beide bussen zijn weer volgeladen met hulpgoederen, die op diverse
plekken in Afrika worden achterlaten voor het goede doel.
Dit jaar rijdt Blauwe Ruis met 3 teams, met voor het eerst een vrouwenteam!
De mensen die de reis gaan maken zijn Ad Weststrate, Eric Duhamel, Janneke Weststrate, Helge
Prinsen, Henk de Haas en Jan Rutgers.
Dit jaar heeft Blauwe Ruis maar liefst drie humanitaire doelstellingen.
De 1e doelstelling
Nieuw dit jaar is de steun aan het opvangcentrum in Tameslought, net ten zuiden van Marrakech in
Marokko. Dit centrum is het levenswerk van mevrouw Dorine Eyckman, een kranige zeventiger,
waar kinderen uit gebroken gezinnen worden opgevangen. Hier is vooral behoefte aan warme
winterkleding voor de kinderen.
De 2e doelstelling
Zoals bij de vorige missies brengen we weer hulpgoederen naar Senegal voor de twee lepradorpen
van Chaulmoogra: Sowane en Kuttal.
De 3e doelstelling
Tenslotte willen we het kleinschalige Blauwe Ruis Tewerkstellings-project in Gambia verder
uitbouwen.
Wat vragen wij van u?
U begrijpt dat er weer veel geld nodig is, om deze doelen te kunnen verwezenlijken. Daarom
ontvangt u deze oproep. Als u financieel een steentje bij kunt dragen ten behoeve van deze reis
van de Stichting Blauwe Ruis, dan stellen wij dit zeer op prijs. En met ons uiteraard de mensen
waar deze reis uiteindelijk voor gemaakt wordt. Zíj hebben uw hulp hard nodig!
Hoewel u dit bericht erg kort voor aanvang van de reis ontvangt, is uw bijdrage uiteraard van harte
welkom. U kunt uw bijdrage (ook ná 1 november) overmaken op (Rabo)bankrekeningnummer
11 39 44 918 t.n.v. Stichting Blauwe Ruis, o.v.v. Donatie Blauwe Ruis 2007.
Hebt u nog vragen?
Meer informatie vindt u op onze website www.blauwe-ruis.nl. Hier vindt u ook onze
contactgegevens.
Wij danken u van harte voor uw steun.
Met vriendelijke groet,

Blauwe Ruis team 2007

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer (op dit e-mailadres) ontvangen? Meldt u dan nu af.

