NIEUWSBRIEF november 2017

OP TELEVISIE
Op 10, 16, 24 en 30 december zal het middagprogramma
LifestyleXperience (RTL4 en RTL5) aandacht besteden aan
Stichting Elnura. Dat mag u natuurlijk niet missen.
Houdt onze Facebook- en LinkedInpagina in de gaten!
CENTER FOR THE PROTECTION OF CHILDREN
De voorbereidingen voor het kinderdagverblijf zijn in volle
gang, maar ook in Kirgizië malen de administratieve molens
helaas niet zo snel. Inmiddels zijn de nieuwe kozijnen met
dubbel glas geplaatst. Voor het realiseren van een aparte
toilet- en wasgelegenheid, het inzichten van de kamer
(vloerbedekking, gordijnen, meubilair) en de aanschaf van
materialen als speelgoed is nog een kleine € 3.000 nodig!
Financiële adoptie voor kinderen om naar school te gaan
(€ 120 per kind per jaar) is en blijft nodig. Het verslag van de
kinderen die schooljaar 2016/2017 naar school konden en in
september 2017 weer van start konden op basis van de
optelsom van éénmalige donaties staat op de website.

CPC viert de jaarwisseling altijd met een feestje voor de
kinderen, het liefst met een klein cadeautje voor iedereen.
Hebt u dit jaar voor deze kinderen die al zoveel moeten
missen, een klein ‘cadeautje’ (€ 2,50 per kind)?

BABUSHKA ADOPTION
Wij willen graag helpen een hek rondom het terrein van het zo
succesvolle ontmoetingscentrum in Batken en de aanleg
van bestrating te realiseren. Het terrein wordt ’s avonds te
vaak ‘bezocht’ door de plaatselijke hangjongeren met alle
overlast en schade van dien. Bovendien raken bezoekers van
het ernaast verrezen ziekenhuis ook nog al eens de weg kwijt.
De bestrating is wenselijk, omdat het grind dat er nu ligt,
slecht begaanbaar is voor de ouderen.
Er is nog steeds een wachtlijst voor het sponsorprogramma
voor de meest kwetsbare ouderen in de stad Bishkek en op het
platteland in en om Batken (€ 180 per oudere per jaar).
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OVERIGE PROJECTEN
De oproep van onze honorair consul in Kirgizië voor de
aanschaf van medische apparatuur voor een grote
kraamkliniek in Bishkek konden we in 2015 honoreren. In
vervolg daarop zijn nu fondsen beschikbaar gekomen voor de
aanschaf van verlosbedden, algemene ziekenhuisbedden en
rolstoelen. Deze zullen begin 2018 geleverd worden. Nu het
beddengoed nog! Voor de 10 nieuwe bedden is rond € 400
nodig. Maar wat zouden ze blij zijn met beddengoed voor 100
bedden!
Besteding ‘vakantiegeld’
Uw bijdragen voor een vakantie-extraatje hebben blije
gezichten gegeven. Acht ouderen konden een maand genieten
van het zwembad en de kinderen in
de shelter werden de trotse bezitters
van nieuwe tafeltjes.

HELPT U MEE?
Dat kan op veel manieren. Uw donatie wordt voor 100% besteed aan uw keuzeproject.
 Een babushka (oma) of dedushka (opa) ‘adopteren’ voor een menswaardige oude dag >
€ 180 per jaar
 Een CPC-kind ‘adopteren’ om naar school te kunnen > € 120 per jaar
Eénmalige giften voor een BA-oudere of een CPC-kind zijn ook heel welkom. Met de
optelsom van deze giften worden ouderen en kinderen ook geholpen.
 Een gift voor de inrichting van het door CPC op te zetten kinderdagverblijf
 Een kleine donatie voor een cadeautje voor de CPC-kinderen
 Een bijdrage voor het hek/de bestrating bij het ontmoetingscentrum in Batken
 Een gift voor nieuw beddengoed voor de kraamkliniek.
Rechtstreeks doneren kan inmiddels via ons donatieformulier.
U kunt uw gift natuurlijk ook overmaken naar NL38 ABNA 0429616465
t.n.v. Stichting Elnura o.v.v. het door u gekozen project.
Als u ons werk een warm hart toedraagt, wilt u dan deze Nieuwsbrief binnen uw netwerk
(familie, vrienden, relaties) verspreiden en/of meldt u aan als vrijwilliger. Wij zoeken
“doeners” op verschillende terreinen. Vraag meer informatie via ons contactformulier.

Helpen helpt!
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