Actie OBS De Toermalijn groot succes

€ 3.000 voor care for kids Kenya
Vorige week woensdag 15 januari was het grote moment aangebroken voor Johan van
Gestel, secretaris van de Stichting Care for Kids Kenya. In aanwezigheid van de kinderen
werd hem de opbrengst overhandigd van de actie die in de week voor de kerstvakantie
was georganiseerd. Zichtbaar aangedaan door het fantastische bedrag bedankte hij de
kinderen, ouders en het team. Als het subsidieverzoek aan de Wilde Ganzen ook nog
gehonoreerd wordt, zal de uiteindelijke opbrengst ruim € 5000 gaan bedragen.

Stichting car for kids Kenya
Deze Stichting zet zich in voor de Reru Secundary Girls School in Kenya, een middelbare
meisjeschool. De school staat in een omgeving zonder water en electriciteit en momenteel richt de
Stichting zich op het bouwen van een keuken met eetzaal en een berging. Toen Johan De
Toermalijn enige tijd geleden benaderde om geld voor dit project in te zamelen, verleende de
school graag haar medewerking.. De Toermalijn zet zich ieder schooljaar in voor een goed doel en
hierbij gaat de voorkeur uit naar lokale projecten zoals deze stichting, die uit drie inwoners van
Bavel bestaat. Leuk om te melden is dat Johan de opa van drie kleinkinderen is die op De
Toermalijn zitten/hebben gezeten.
Actie Toermalijn: de rendier Rudolph shop
Een werkgroep van
leerkrachten en ouders had de
rendier Rudolph shop
georganiseerd. Dit idee,
overgewaaid uit Amerika, hield
in dat kinderen inkopen gingen
doen in een zogenaamde
kerstwinkel. In de speelzaal in
de nieuwe noodlokalen was
door een groep enthousiaste
ouders een supermarkt
nagebootst waar de kinderen
inkopen konden doen. In de
winkel konden ze, in het kader
van de kerstgedachte, allerlei
leuke cadeautjes kopen voor
hun ouders, opa’s en oma’s
etc. Met een echt

winkelmandje liepen ze langs “de schappen” om hun inkopen te doen. Als ze hun inkopen hadden
gedaan, werden de cadeautjes ingepakt en afgerekend bij de kassa. Net als bij een echte
kruidenier betaalden de kinderen meer voor de cadeautjes dan de werkgroep ervoor had betaald.
De meeropbrengst ging naar het goede doel. De kinderen reageerden heel enthousiast en er
werden heel wat cadeautjes gekocht.
Het grootste deel van de opbrengst vloeide voort uit de kerstwinkel. Dit bedrag werd nog verhoogd
door een aantal leuke, hartverwarmende initiatieven van kinderen én diverse donaties van o.a.
ouders en ouderraad.
Waarin een klein dorp groot kan zijn
Dit initiatief is weer eens een
voorbeeld van hoe een klein dorp
groot kan zijn. Kansrijke kinderen
die zich inspannen om kansarme
kinderen in Kenya een steuntje in
de rug te geven. Of zoals Johan
het in zijn emotionele dankwoord
omschreef “Ik hoop dat door onze
inspanningen minimaal twee
meisjes uiteindelijk naar de
universiteit kunnen”.
Groot ook door het feit, zoals
directeur Jacques Goossens het
verwoordde, dat drie inwoners
van Bavel dit project hebben
opgepakt/in het leven hebben
geroepen om jonge, kansarme
meisjes in Kenya de mogelijkheid
te bieden zich verder te
ontwikkelen.

