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Nieuwsbrief september 2017
 
Beste vriend van de Stichting Marijn, middels deze
nieuwsbrief houden we U op de hoogte van de
activiteiten van de Fundación Marijn in Puerto
Cabezas, Nicaragua.
 

WIJ ZIJN
JARIG:
KOM
LANGS OP
24

SEPTEMBER!

Stichting Marijn bestaat 10 jaar. Dat vieren we – en
hoe! Op zondagmiddag 24 september staat de
Noordkade in Veghel in het teken van Nicaragua.
Vanaf 12.00 uur is er van alles te beleven voor jong
en oud. Denk aan zumba- en jumping workshops,
een kinderdisco, fototentoonstelling, diverse
Nicaraguaanse films, muziek, dans en lekkere
hapjes en drankjes in Nica-stijl. We zien u als trouwe
donateur graag om 16:30 uur in de NPF-toren op de
Noordkade. Jet van Os zal dan vertellen wat er in
tien jaar Stichting Marijn bereikt is – en wat er nog
op stapel staat. Kom langs, en neem vrienden en
bekenden mee. Iedereen is welkom, niemand zal
zich vervelen. Het gedetailleerde programma is te
vinden op de website en Facebook. Toegang is
gratis.
 

 

http://www.stichtingmarijn.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=29&key=ByMPZoyx&subid=191-6c4d4b487fc3560e63823323d9a4bdf8&tmpl=component
http://www.stichtingmarijn.nl/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=60&Itemid=668&lang=nl
http://www.stichtingmarijn.nl/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=69&Itemid=734&lang=nl
https://www.facebook.com/StichtingMarijnNicaragua&lang=nl
http://www.stichtingmarijn.nl/index.php?option=com_jusertube&view=fullpage&Itemid=753
http://www.stichtingmarijn.nl/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=62&Itemid=679&lang=nl
http://www.stichtingmarijn.nl/nl/feest.html
https://www.facebook.com/StichtingMarijnNicaragua


BEZOEK
AAN

NICARAGUA

Van half juli tot half augustus was oprichtster van
Stichting Marijn, Jet van Os, met haar kinderen in
Nicaragua. Hoewel er vanuit Nederland via
Whatsapp en mail dagelijks contact is met het team
van de Fundación Marijn in Nicaragua, zie en hoor
je toch meer als je ter plekke bent. En dat was goed!
Al sinds een aantal jaar zet de Fundación Marijn in
Nicaragua (met steun van de Stichting Marijn in
Nederland) in op zelfredzaamheid. Het doel is om
zoveel mogelijk op eigen benen te gaan staan, ook
financieel. En dat begint te lukken – langzaam maar
zeker. Het educatieve programma Adelante en de
bibliotheek leunen nog op fondsen vanuit Nederland.
Maar een programma voor jongeren die in aanraking
zijn gekomen met justitie, en een doorstart van het
programma Girl Power worden gefinancierd door
andere fondsen. Ook de eigen inkomsten uit
verkoop van maaltijden en verhuur van
conferentieruimte & meubilair groeien gestaag.
 

 

TIJDELIJKE WINKEL WAS EEN GROOT SUCCES

Sinds 5 mei dit jaar was er in het centrum van
Veghel een winkelpand vol tweedehandsspullen
waarvan de opbrengst naar Stichting Marijn ging.
Toen we eraan begonnen, wisten we niet wat we
konden verwachten. Zouden er mensen komen?
Zou het iets opbrengen? Op beide vragen kunnen
we volmondig ja zeggen. De aanloop was veel
groter dan verwacht, en veel klanten werden in de
loop van de maanden vaste klanten. Steeds weer
was er nieuwe aanwas van spullen, waarvan het
grootste deel door u (donateurs) gebracht werd –
waarvoor dank! En die spullen werden goed



verkocht. De totale opbrengst is maar liefst ruim
5.000 Euro! Daar zijn we heel blij mee! Het geld zal
goed worden besteed in Nicaragua; meer daarover
in een volgende nieuwsbrief. Inmiddels is de winkel
leeggeruimd en vrijgemaakt voor een nieuwe
bestemming..
 

 

 

 
 
 

 

Stichting Marijn werkt nauw samen met
Fundación Marijn in Nicaragua. Stichting Marijn
werft fondsen in Nederland. Fundación Marijn
voert de projecten uit met een team van zeer
betrokken en professionele lokale mensen.

 

Erkende ANBI instelling nummer 50.755
 Kijk wat u kunt doen!.
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