Stichting Saina Hope nieuwsbrief kerst 2013
In Kajiado is het schooljaar inmiddels afgelopen. De kinderen hebben hun
laatste examens van het jaar achter de rug en we zullen spoedig weten of
iedereen over is naar het volgende jaar. Begin januari komen de kinderen
terug naar Saina Primary School om het nieuwe jaar te starten.
Saina Hope werkt ondertussen door aan de fondsenwerving voor de
school en haar leerlingen. De website is nu ook in het Engels te lezen en
we werken hard aan het jaarplan voor 2014. Binnenkort daarover meer.

Decembermaand...kadomaand
Weet je niet wat te schenken voor kerst? Doe een bijzonder kado, en
doe een donatie aan Saina Hope!
Schenk bijvoorbeeld een fruitdag! Hoewel er in Kajiado fruit in
overvloed is, eten de meeste kinderen nooit fruit omdat het voor hun
ouders te duur is. Voor slechts 15 Euro geef je heel Saina Primary
School een heerlijk stuk fruit!
Of wat dacht je van schoolboeken? Er is een groot tekort aan schoolboeken op Saina Primary.
Vaak moeten kinderen wel met zijn vijven één boek delen! Voor slechts 20 Euro kunnen we 1
boekenpakket kopen met 4 boeken.
Schenk belastingvrij aan Saina Hope
Saina Hope is onlangs door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat u onder bepaalde voorwaarden uw gift
van uw inkomsten- (of vennootschaps)belasting mag aftrekken. Schenken wordt
hiermee dus nog aantrekkelijker! Voor meer informatie lees hier.

Saina Hope stelt voor: de kinderen van Saina Primary School
Wie zijn nou die kinderen die Saina Hope steunt? Saina Hope stelt ze nu aan u voor! Het eerste
kind is Alice Akinyi uit klas 7. In januari hoopt zij over te gaan naar klas 8, wat vast lukt want Alice
is een van de slimste meisjes van de klas. Alice is enorm leergierig en gaat in de avonduren vaak
naar een gemeenschapshuis van de kerk, waar zij bijlessen krijgt en extra huiswerk maakt. Ze
studeert erg hard. Alice gaat graag naar de kerk en heeft in 2011 van Jetteke geleerd lees verder
Saina Hope heeft eigen PayPal account
Sinds kort heeft Saina Hope nu ook haar eigen PayPal account. Hiermee wordt
schenken nog gemakkelijker! Zie hier
Wij danken jullie heel hartelijk voor jullie steun aan onze Stichting en wensen jullie namens ons,
onze contactpersonen in Kajiado en natuurlijk de kinderen, hele fijne kerstdagen en een gezond en
gelukkig 2014!
Met vriendelijke groet,
Stichting Saina Hope

