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Geachte donateur,

Soest, oktober 2020

Het gedenkwaardige jaar 2020 is alweer een eind gevorderd. Een jaar waarin we geconfronteerd worden met
de heftige gevolgen van het om zich heen grijpende coronavirus. Onze bestuursvergadering in maart kon niet
doorgaan, maar met het steeds warmere weer konden we gelukkig sindsdien, op gepaste afstand, buiten vergaderen.
Hakten de gevolgen van de ‘intelligente lockdown’ er voor Nederland al stevig in, in de landen waar wij projecten ondersteunen pakte de epidemie nog veel heftiger uit. We ontvingen tientallen verzoeken om bij te dragen
in het verstrekken van de meest elementaire middelen, zoals voedselpakketten, zeep, desinfecteermiddelen,
mondkapjes en beschermende kleding. Helaas moesten we deze aanvragers teleurstellen, omdat we geen
noodhulp bieden, maar bijdragen aan projecten met een meer permanent karakter.
Ook onze jaarlijkse ontmoetingsavond in het voorjaar, kon door de coronacrisis helaas niet doorgaan.
We hopen deze informatieve en altijd gezellige bijeenkomst volgend jaar wel te kunnen organiseren.
De jaarlijkse voorjaarsactie, die we in april bij het uitkomen van
het jaarverslag voeren, betrof dit keer de aanschaf van schoolmeubilair voor de Kabrono kleuter- en lagere school in Ghana.
De actie bracht ruim € 2500 op, genoeg om de 250 leerlingen
en hun leraren van deugdelijke banken en tafels en stoelen te
voorzien. Hiervoor onze hartelijke dank aan de giftgevers.
In deze brief vragen wij uw aandacht voor een project van de
organisatie Cencuder, in het Zuid-Westen van Kameroen. Een
lokaal gezondheidscentrum, dat zeven omliggende dorpen verzorgt, moet het zonder elektriciteit stellen. Er worden nu kaarsen en olielampen gebruikt, wat ademhalingsproblemen geeft.
Recent vergat een patiënt voor het slapengaan zijn kaars uit te
blazen en bij de resulterende brand werden de medicijnkast en
vijf bedden verwoest. Ook voor spoedgevallen en bevallingen
’s nachts zou elektrisch licht zeer welkom zijn. Cencuder vraagt
onze hulp voor het installeren van zonnepanelen plus toebehoren, die voor licht zorgen, en ook voor de aanschaf van een koelkast op zonnestroom, om de vaccins voor de vaccinatieprogramma’s koel te houden. Men hoeft dan minder vaak naar Bangem
te gaan om de vaccins te halen, 34 km heen en terug over een
zandweg, die in de regentijd in een modderpoel verandert. Ook
een elektrische waterboiler, die snel warm water levert, staat op
hun verlanglijstje.
De aanschaf en installatie van de zonnepanelen, apparatuur,
koelkast en boiler komen op ruim zesduizend Euro. Men vraagt
aan de Derde Wereldgroep Soest een bijdrage van € 5000,Graag doen wij een beroep op u om bij te dragen aan dit praktische project, dat meteen resultaat oplevert voor
1500 volwassenen en kinderen.
Bij voorbaat onze hartelijke dank,
Namens het bestuur,

Kamer van Koophandel 41189024

