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Het jaar 2015 loopt ten einde. En ook dit jaar was weer bijzonder. 
Gelukkig kan ik u als voorzitter van de Stichting Thamsanqa.nl verheugend 
nieuws brengen. Begin november is de Tinker Tots crèche in de township 
Motherwell Port Elizabeth Zuid-Afrika geopend!

De Tinker Tots crèche  is tot stand gekomen door de hulp en donaties van heel veel 
personen. In het bijzonder wil ik daarbij Eva Lieve Loonen en Fleur van de Ven noemen. 
Zij waren de stuwende krachten achter verschillende acties voor Tinker Tots, waaronder de kerstac-
tie in 2014 van het Maaslandcollege. Een ieder die heeft bijgedragen wil ik hartelijk danken. Hierbij 
zeker ook de Wilde Ganzen; zij hebben de opbrengst van de acties met 55% verhoogd. 
Met de vele donaties is het mogelijk geworden om een bestaand woonhuis te verbouwen 
en in te richten voor 60 kansarme peuters. De peuters leren op de crèche spelenderwijs 
sociale vaardigheden, er wordt hen hygiëne bijgebracht en ze leren de Engelse taal als voorbereiding 
op de basisschool. Hierdoor wordt de kans dat zij slagen in het onderwijs veel groter.
Met de opening van de crèche is ook de droom van Tia en Louise, de twee Zuid-Afrikaanse 
projectleidsters, uitgekomen. Met hun organisatie Family Restoration Services gaan ze 
dagelijks met de Asibavikele groep de wijk in om kinderen in nood te helpen. 
Dit jaar hebben Tia en Louise met hulp van kinderfonds Mamas ook kleine speelgroepen 
in de armste buurten opgezet om door onderwijs ‘onder de boom’ nog veel meer 
moeders en kinderen te kunnen bereiken.

Wij als Stichting Thamsanqa helpen de FRS al vier jaar met het ‘runnen’ van 
vijf opvanghuisjes. De maandelijkse bijdrage van donateurs is voor de zogenaamde ‘lopende 
kosten’. Heel erg belangrijk is de scholing van de ontheemde kinderen. Ook daar kunnen wij door 
allerlei donaties in voorzien. De FRS zorgt ook voor de jongens door middel van de voetbalclub 
Thamsanqa United en voor de meisjes in de wijk door skills trainingen aan te bieden.

Bovenstaande ‘total care’ door de FRS is mogelijk door u en vele anderen die ons als 
Stichting Thamsanqa ondersteunen. Namens het gehele bestuur van de stichting wil ik u 
hiervoor hartelijk danken. In 2016 zullen wij u regelmatig informeren door onze 
‘nieuwe’ digitale nieuwsbrief. Kijk ook eens op onze website 
www.stichtingthamsanqa.nl. 

Voordat we het nieuwe jaar ingaan wil ik u allemaal hele 
plezierige feestdagen wensen en een voorspoedig 2016. 
Ik wil eindigen met de woorden van Tia en Louise:  
“How can we say thank you enough to the people that have cared 
and have given of their time and money. A very special thank you 
to the funders and volunteers and board members who have made 
all of us rich in so many ways”.

Sjaak Groen
Voorzitter Stichting Thamsanqa.nl  
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