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DE FINANCIËLE SITUATIE
In de vorige nieuwsbrief heb ik gewag gemaakt van de zorgelijke financiële situatie
waarin ons project verkeert. Een grote sponsor die van begin af aan ongeveer de
helft van de kosten betaalde, heeft deze steun stopgezet.
In het ergste geval moeten we het dus in het vervolg doen met de helft van
wat er de voorgaande jaren binnenkwam. Er zijn dan diverse slechte secenario’s
denkbaar: de helft van de kinderen van het project uitsluiten, de helft van het
personeel ontslaan, de middagactiviteiten stopzetten… het is allemaal even erg.
Het personeel in Masaya was nogal ondersteboven van dit slechte nieuws,
maar ze hebben zelf inmiddels het volgende al aangeboden:
-Proberen geld te genereren bij wat rijkere inwoners van Masaya.
-De vaste maandelijks kosten worden met $ 200 teruggebracht.
-De medewerksters leveren een deel van hun salaris in.
-De medewerksters zien dit jaar af van hun 13e maand.
-De kerstviering met de kinderen zal soberder worden, er worden dus ook
geen cadeautjes gegeven.
ACTIES
Ik heb in de laatste nieuwsbrief een oproep gedaan om eventueel geld opleverende
acties te ondernemen. De eerste is binnen. Na bemiddeling van zoon Vincent kreeg
ik het volgende bericht:
“De gemeente Emmen geeft medewerkers bij de keuze van hun kerstpakket,
ook de mogelijkheid hun kerstpakket t.w.v. € 25,- volledig te doneren aan een
van de, door ons geselecteerde, goede doelen.”
En een van die geselecteerde doelen zijn wij dus. Heel fijn en nu maar hopen dat
veel ambtenaren van hun kerstpakket afzien.
Ik hoop echt dat meer mensen hun creatieve vermogens inzetten om
financiële steun te generen. Ik denk dan bv aan geld te vragen voor ons project in
plaats van verjaardagscadeaus.

EEN OPDRACHT
Een paar weken geleden ben ik benaderd door een groepje leerlingen van het
Technasium in Amsterdam. Dit technasium heeft net als het ‘gewone’ gymnasium
een extra vak. In plaats van klassieke talen krijgen de leerlingen hier het vak
Onderzoek & Ontwerp (O&O). Het groepje dat mij benaderde gaat een onderzoek
doen naar PR mogelijkheden en manieren van fondsenwerving ten behoeve van
Futuro. Wellicht krijgen wij hierdoor ook bruikbare tips.

MEDISCHE VOORLICHTING
Een week geleden is een arts op bezoek geweest om voorlichting te geven, over
gezondheid in het algemeen en in het bijzonder over het voorkomen van longziekten.

DE ACTIVITEITEN
Een flinke tijd werd de lunch opgehaald om thuis te worden geconsumeerd.
Maar inmiddels is voorzichtig een begin gemaakt met weer samen eten.
Ook enkele middagactiviteiten zijn weer hervat zoals handvaardigheid.

Maar het valt niet mee om de aandacht er steeds bij te houden…….

TOT SLOT
Binnenkort wil ik aan jullie een tekst sturen met het verzoek die door te sturen aan
(alle) contacten in jullie adressenlijst. Ik hoop van harte dat jullie aan die actie mee
willen werken om zodoende meer bekendheid aan en hopelijk meer inkomsten voor
ons project te bewerkstelligen.

