
Beste wensen 2018!
In Nederland worden de dagen korter en wordt het weer kouder. In de township
Motherwell nadert de zomer en is het team van Family Restoration Services
nog steeds bijna dag en nacht bezig met de zorg voor de hulpbehoevende
kinderen. De Fosterhomes, de TinkerTots crèche, de Under the Tree crèche en
de andere projectactiviteiten zijn van grote waarde voor de kinderen. De
verwoesting door brand van de Under The Tree crèche zorgde voor veel
verdriet. Het is hartverwarmend om te ervaren hoe door spontane donaties en
gezamenlijke acties in Nederland voortvarend wordt gewerkt om de
wederopbouw mogelijk maken. Het kerstfeest is een mooie gelegenheid om
samen met onze naasten te vieren en biedt de ruimte voor een bezinning op
een voorspoedig 2018. Namens het bestuur van de stichting Thamsanqa.nl wil
ik iedereen sfeervolle kerstdagen wensen en een heel goed 2018

 

Sjaak Groen, voorzitter van de stichting.
  

AFSTUDEER evenement 
 

Eindexamens Under The Tree
 

https://stichtingthamsanqa.us12.list-manage.com/track/click?u=6b266aee3286699d024c72274&id=23dee25ce1&e=26d08435a2


 
 Het schooljaar is weer bijna voorbij
en dus was het tijd voor een mooie
afsluiting.

 Als de kleuters van de crèche naar
de basisschool gaan is het groot
feest.

 Het is een hele belangrijke
gebeurtenis voor de kinderen in
Motherwell.

 

Lees hier meer.
  

Schoolkleren
 

Natuurlijk was het weer de tijd van
het jaar voor de aanschaf van de
schoolkleding. Altijd leuk dat passen!

 

Lees hier meer.
  

 
 Voor de kleuters die Under The Tree
verlaten was het de afgelopen tijd
heel spannend. Hun werk werd
beoordeeld. Alle moeite en hard
werken is weer beloond. Shoprite
heeft alle kinderen weer goed
verwend.

 

Lees hier meer.
  

Geslaagd!
 

Athenkosi Goqo, een van de
opvoeders van TinkerTots studeerde
af op 30 november. Larissa, Lulama
en Athenkosi hebben deze
kwalificatie reeds. Family
Restoration Services hoopt dat
Babalwa en Ellen in de toekomst
dezelfde opleiding kunnen gaan
volgen.
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