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Januari:

Rainbow4Kids in de pers

Verschenen in ‘Mercie’
het magazine van
Wereld Missie Hulp.
Driekoningen zingen in Zuun

Traditioneel gaan de kinderen van de parochie met Driekoningen zingen om een centje te
verzamelen voor hun drie leeftijdgenootjes van de ‘Rainbow4Kids’ primary school in Ukunda
(Kenia), de school van mama Rainbow, die jarenlang kleuterleidster in de SintLutgardisschool is geweest. Zij doen dit reeds sinds 2010, dus dit keer voor de tiende keer.
Met de opbrengst worden ook al tien jaar lang drie kinderen gesponsord.

Start nieuw schooljaar met 400 kinderen
Op maandag 7 januari was het weer zover, de start van het nieuwe schooljaar. Het tiende
ondertussen al in onze eigen school. Natuurlijk waren er de eerste schooldag nog geen 400
leerlingen aanwezig. In Kenia moet je tellen dat het bijna een maand duurt eer alle
leerlingen weer aanwezig zijn. Dit heeft allerlei oorzaken. De voornaamste is wel dat tijdens
de grote vakantie veel gezinnen terugkeren naar de streek waar ze oorspronkelijk vandaan
komen. Op ‘country gaan’ noemen ze dit. En als de ouders daar werk vinden, blijven ze er
voortaan met hun gezin wonen.
Ook komen er op de eerste schooldag een groot aantal kinderen zich voor de eerste keer
laten inschrijven. De kinderen die van een andere school komen, moeten eerst nog wel een
proef afleggen om te zien naar welk leerjaar ze mogen gaan.
De maand januari werd afgesloten met 400 ingeschreven leerlingen, waarvan 106 in de
kleuterschool en 294 in de lagere school

Geduldig wachten voor de inschrijving.

Toelatingsexamen om te zien naar welke klas de kinderen mogen.

Nieuwe leerkrachten
Op de eerste schooldag mochten we ook twee nieuwe leerkrachten verwelkomen.
Mr. Salim Nassor (taakleraar) en Mrs. Tabia Abdalla (assistente voor de eerste kleuterklas).
Bovendien wisselden enkele leerkrachten van klas.
(Wie in welke klas lesgeeft, kun je zien op onze website bij ‘Keniaans kernteam’.)
Wij wensen deze twee nieuwe personeelsleden
van harte welkom op de Rainbow4Kids school.

Eerste schoolweek
Madame Fatuma zorgt voor een gezonde lekkere snack.

Bij het begin van het nieuwe schooljaar moet je tijd voorzien om over de grote vakantie te
kunnen vertellen aan je vriendjes.
En natuurlijk horen bij een nieuw schooljaar ook nieuwe schriften.

Trooper
De eerste centjes via Trooper bijeen gesprokkeld zijn
binnen bij Rainbow4Kids.
Hartelijk dank aan onze sponsors, sympathisanten en
de vrienden van Rainbow4Kids die regelmatig hun
aankopen doen via www.trooper.be/rainbow4kids.
Op deze manier steun je ons project, zonder dat het
jou iets kost.
Zomaar wat sfeerbeelden uit onze kleuterschool

Februari

Pasta-avond in Peer

Rainbow4Kids in de pers
In het maandblad van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw van februari 2019 wordt in de
rubriek 'Hartelijk Leeuw' aandacht geschonken aan de koningen die zingen voor het goede
doel. Een van de goede doelen waarvoor de koningen hebben gezongen was: Rainbow4Kids.
Dank aan al die lieve koningen

Uit de ‘Krant van West-Vlaanderen’ van 18 februari 2018

Kind sponsoren
Begin februari werden er 68 nieuwe leerlingen online gezet om te sponsoren.
Wil je graag een leerling van de Rainbow4Kids
primary school in Ukunda (Kenia) een betere
toekomst geven? Sponsor dan een van onze
kinderen. Gebruik hiervoor deze link naar het
sponsoren van een kind:
https://www.rainbow4kids.be/kind-sponsoren/.
Hartelijk dank op voorhand.

Dit bericht was op Facebook
bijzonder populair, het werd
maar liefst 46 keer gedeeld.
En door 5951 personen bekeken.
(Stand op 28 februari 2019)

Rainbow4Kids zet zich ook in voor het milieu
Water is in Kenia een heel kostbaar iets. Gelukkig kunnen we gebruik
maken van regenwater dat wordt opgevangen en naar verschillende
tanks geleid. Dit water wordt gebruikt in de keuken, voor de afwas,
toiletten en de kuis van de klassen.
Als het eten gedaan is, wassen de kinderen zelf hun eetgerief af. In
het verleden werden hier grote plastieken bassins voor gebruikt en
werd er ook rijkelijk met het water geknoeid.
Daarom werd besloten om een degelijke constructie te maken, waarbij de kinderen niet
alleen al rechtstaande de afwas kunnen doen, maar waar ook veel minder water wordt
gebruikt en er dus ook minder wordt verspeeld.

Na het afwassen worden de bekers in het rek geplaatst en de zon doet de rest.

En na de lunch krijgen al de kinderen een beker water.
Deze worden om verspilling tegen te gaan, uitgeschonken door een leerkracht.
Dit is geen regenwater - maar drinkbaar water - dat door de school wordt aangekocht.

Brand bij Madame Fatuma
Vandaag, 19 februari, is het een heel trieste dag. De woning van onze onder directrice
Madame Fatuma is afgebrand.
Ze woonde hier samen met haar gehandicapte man. Alles wat ze nog hadden, is in de
vlammen opgegaan.
Vanuit de Rainbow4Kids familie leven wij mee met de diep getroffen familie en proberen we
hen zo goed mogelijk te helpen.

Week van de vrijwilliger
Bij gelegenheid van de week van de vrijwilliger, danken we al onze vrijwilligers die zich
steeds, dag in - dag uit, inzetten met hart en ziel voor Rainbow4Kids. Wat zouden we doen
zonder jullie inzet, steun en sympathie? Asante sana - Dank je wel.

Start van een nieuwe schoolweek na een korte vakantie

Afrika dag in Brugge
Het Immaculata Instituut in Brugge organiseerde een Afrika dag. Tijdens die dag werd er
onder meer geskypet met leerlingen van onze school.
Bij deze gelegenheid mocht Rainbow4Kids ook een mooie cheque ontvangen, waarvoor onze
hartelijke dank.

Maart

Goed en slecht nieuws
Bij de start van een nieuwe schoolweek , na het
hijsen van de vlag, vertelde Mr. Baraza goed en
slecht nieuws.
Het goede nieuws is dat Mrs. Rose uit class 3 is
bevallen van een flinke zoon. En Mrs. Evelyn
werd voorgesteld als haar vervangster.

Het slechte nieuws is, dat we dit
weekend afscheid hebben moeten
nemen van de mama van twee van
onze leerlingen.
Ze kreeg een ongeluk waardoor
ze zware brandwonden opliep.
Ze is, na een pijnlijke strijd van
enkele maanden, bezweken
aan haar verwondingen. Wij
wensen de kinderen en de
familie veel sterkte toe.

Nieuw dak
Tijdens het weekend zijn ze begonnen aan een nieuw dak van het gebouw waar class 7 en 8
les krijgen. Daardoor kregen de leerlingen een tweetal dagen buiten les onder het afdak.

Computerles
Onze leerlingen krijgen computerles in de
Talent Academy van leraar Mr. Ali Omai.

Internationale vrouwendag
Op deze dag willen we alle vrouwen die mee bouwen aan het project ‘Rainbow4Kids’ in het
zonnetje zetten. Een welgemeende ‘dank u’ aan deze sterke, sociale en creatieve dames, die
zich met hart en ziel inzetten voor onze school.
Dit zijn op de eerste plaats onze vrouwelijke leerkrachten die ervoor zorgen dat onze kids
goed onderwijs krijgen en onze kokkin die ervoor zorgt dat de 400 kinderen dagelijks
gezonde voeding krijgen. Want met een lege maag kun je niet studeren.
En we vergeten zeker niet onze vrouwen die deel uitmaken van het kernteam of als
vrijwilligster het beste van zichzelf geven aan Rainbow4Kids.

Sponsoring kinderen
Op 7 februari plaatsten we op onze website een oproep, dat wij 68
sponsors zochten voor nieuwe kinderen die vanaf het begin van
januari bij ons naar school komen.
En het is weer gelukt, al onze 397 kinderen hadden op 13 maart een
sponsor.
Rainbow4Kids dankt al de lieve sponsors heel hartelijk voor deze
steun en het vertrouwen in ons project. Uit de grond van ons hart:
Dank u - Asante sana!
Openluchtklassen onder het afdak
Tijdens het eerste weekend van maart werd er twee dagen les gegeven onder het afdak.
De nodige schoolbanken moesten uit de klassen gehaald worden om les te kunnen geven.
Bij die gelegenheid hebben we vastgesteld dat deze ruimte heel goed te gebruiken is om er
schoolactiviteiten te laten doorgaan.
Onze leerlingen die het vak godsdienst van de moslims volgen, krijgen hier nu reeds les.
Daarvoor werden een aantal stevige banken gemaakt, zodat er niet meer met schoolbanken
moet worden gesleurd. Deze kunnen ook dienen als er oudervergaderingen doorgaan. In de
toekomst komen hier ook nog verplaatsbare scheidingswanden, zodat we er drie aparte
lokalen van kunnen maken, indien nodig.

Ukunda Teachers support
De brieven naar onze sponsors van het
'Ukunda Teachers support' zijn op de post
gegaan met het verzoek om de bijdrage voor
2019 te regelen. Mogen wij u vragen om bij
uw overschrijving enkel de unieke code te
gebruiken die in de brief staat.
Rainbow4Kids, onze leraren en het opvoedend
personeel danken u heel hartelijk om hen ook
weer in 2019 te sponsoren.

Mei

Ook in Kenia worden de moeders gevierd op de tweede zondag van de maand mei.
Rainbow4Kids wenst alle moeders dan ook graag een gelukkige Moederdag.

Post voor onze kinderen
Naar jaarlijkse gewoonte nodigen we al onze sponsors uit
om een briefje te schrijven naar hun sponsorkind.
Dit is niet alleen leuk en verrassend voor de kinderen, maar
deze worden vaak ook meegenomen als leesoefening in de
klas.
Wat kunnen jullie schrijven?
Schrijf in het Engels en hou rekening met de leeftijd van het
kindje. Schrijf over gewone dagdagelijkse dingen, over
kinderen hier, over huisdieren, over naar school gaan, …
een fotootje erbij geprint kan ook. Het zijn een paar tips, maar we nodigen jullie uit om dit
te doen. In juni wordt de post ingezameld via Ingrid en begin juli gaan die allemaal mee naar
Kenia. Een eenvoudige manier om een enthousiaste lach op de gezichtjes van de kinderen te
toveren!

Onze speelplaats nog functioneler
Bij onze speelplaats hoort ook een overdekte ruimte. Deze wordt gebruikt voor zowel
schoolse- als niet-schoolse activiteiten. Denk maar aan turnlessen, dansen en
oudervergaderingen. Tot nu was dit één grote open ruimte. Heel fijn voor activiteiten waar
veel plaats voor nodig is, maar minder geschikt om te werken met kleinere of meerdere
groepen tegelijk. Dit probleem hebben we nu op een degelijke manier kunnen oplossen
door een drietal flexibele scheidingswanden te voorzien, zodat de ruimte in vier aparte
delen kan ingedeeld worden. Al bij al een hele verbetering, en deze ruimte wordt vanaf nu
nog functioneler gebruikt.

Hier wordt de gehele ruimte gebruikt.
Als we de gehele ruimte gebruiken, ziet het er zo uit.
om al spelenderwijze te leren omgaan met cijfers.

Onze overdekte ruimte op
de speelplaats,
ingedeeld in vier
afzonderlijke delen.

Voorbeeld van hoe de nieuwe ruimte gebruikt wordt om les te geven.
De kinderen kregen ook nieuwe stevige houten banken.
Rainbow4Kids nieuws
Onze Nederlandstalige nieuwsbrief, die een paar
keer per jaar verschijnt, bestaat vanaf nu ook in
een Engelse versie.
Op deze manier kunnen we ook onze Keniaanse
vrienden bereiken, plus het steeds groeiende
aantal sympathisanten die het Nederlands niet
kunnen lezen.

Juni
Leen, Kelly en co organiseerden een geslaagde
pannenkoeken verkoop ten voordele van Rainbow4Kids in
Halle.

Schoolreis achtste leerjaar
Ook dit jaar zijn onze leerlingen van het
laatste jaar, dankzij de sponsoring van de
firma Goveco, weer op schoolreis geweest
naar het Haller Park.
Dit verloopt iedere keer volgens hetzelfde
stramien, eerst een bezoek aan de dieren
in het bekende Haller Park in het noorden
van Mombasa en daarna naar het strand
om lekker te ravotten. Tussendoor
genieten ze nog van een lekker ijsje. Het
was weer een topdag!!!

Post
Nog een laatste warme oproep om ons post te
bezorgen voor je sponsorkind.
En alvast een dikke 'dank u' aan al de lieve
mensen die ons reeds post hebben bezorgd.

Juli

Personeelswissel
Op 1 juli hebben we afscheid genomen van twee leerkrachten, Geoffrey Mosoto (klas 4) en
Mwanamisi Juma (klas 5). Door deze wijzigingen werd taakleraar Salim Nassor klastitularis
van klas 5. En werden er ook 2 nieuwe leerkrachten aangenomen, namelijk Shukran
Athuman Shibe voor klas 4 en Eglene Atuo als taakleraar.

Geboorte
Op 14 juli werd Sheila Murila,
de juffrouw van onze babyklas,
mama van een mooie, flinke zoon.
Hij kreeg de naam Jayden en woog
bij de geboorte 2,888 kg.
Hierbij een foto van de trotse
moeder met Jayden.
Van harte geluk gewenst.

Vrijwilligers in actie bij Rainbow4Kids
De maand juli is bij Rainbow4Kids één van de drukste maanden van het jaar. Ieder jaar
komen er gedurende deze maand teamleden en vrijwilligers om voor enkele weken mee te
draaien op het project. Hier volgt een overzicht van de activiteiten van onze vrijwilligers en
teamleden ter plaatse. We hebben ze per alfabetisch per onderwerp gerangschikt.
Amini juwelen
Dankzij vrijwilligers die in het ‘Swahili Beach Ressort’ logeren, zijn we er in geslaagd om onze
‘Amini’ juwelen in de souvenirshop van het hotel te verkopen. Deze collectie werd
ontworpen en gecreëerd door Amos en zijn studenten op onze Rainbow Talent Academy.
Op onze tweejaarlijkse happening op zaterdag 31 augustus 2019 in Vlezenbeek, kun je er
kennis meemaken en eventueel aankopen.

Apotheek
De schoolapotheek nakijken en weer up-to-date maken is een jaarlijks terugkerend
karweitje voor de verpleegsters onder de vrijwilligers.

EHBO
Op maandagvoormiddag staat er op de Rainbow Talent Academy theorie op het
programma.
Op verzoek van Alex is verpleegster Karlien langs geweest om de studenten wegwijs te
maken in de grondbeginselen van de EHBO.
Karlien omschrijft het zelf als volgt: vandaag EHBO gegeven in de Rainbow Talent Academy.
Van brandwonden, snijwonden tot de Heimlich maneuver. De studenten waren zeer
geïnteresseerd, oefende zelf de veiligheidshouding in en stelden veel vragen. Iedereen veilig
in de keuken en thuis!

Gordijnen
Vorig jaar kregen alle klassen van de lagere school nieuwe gordijnen voor hun kasten.
Omdat er nog overschot was, kregen dit jaar ook een aantal gemetselde kasten een gordijn.

Post
Zoals ieder jaar is er ook dit jaar post uit België meegekomen voor onze kinderen.
Dank aan al de sponsors die ons deze post tijdig bezorgd hebben.
Tijdens de eerste week werd alles per klas gesorteerd, zodat we in de tweede week van juli
in alle klassen kinderen konden blij maken met post van hun sponsor.

Nu al de brieven gesorteerd zijn per klas, liggen ze
gereed om te worden uitgedeeld aan de kinderen.
Alle klassen van peuterklas tot achtste leerjaar komen
aan de beurt.
Alle kinderen zijn heel blij als ze een brief en/of tekening
krijgen van hun sponsor.

Schilderen
De deuren van de Talent Academy kregen een nieuw kleurtje.

Scouts
Lisa en Karlien, twee van onze vrijwilligsters zijn ook allebei leidsters van de scouts
'Bergrakkers' uit Tienen. Ze zijn zo gemotiveerd dat ze de scoutsgroep van Rainbow4Kids op
sleeptouw hebben genomen en hun hebben laten zien hoe in België aan scouting wordt
gedaan. Via een filmpje konden ze kennismaken met de werking van de Vlaamse groep en
werd hun aangeleerd hoe ze een voetbalgoal konden sjorren.
Iedere dinsdag komt de groep na schooltijd bijeen en ze hebben een veertigtal leden.

Strandbezoek

Op een mooie maandagmorgen trokken onze
vrijwilligers met de kindjes van de eerste keuterklas
naar het strand. Ook al ligt het strand niet ver van de
school, de kleuters gaan daar zelden naar toe, ook
niet met hun ouders. Dit was dus een echte
belevenis.
Op de foto's kun je zien hoe ze genieten van dit uitje.

Website
Je kunt ook vanuit thuis werken aan de Rainbow4Kids website en de Facebook pagina.
Maar als je dit ter plaatse kunt doen, voel je je er veel meer bij betrokken.

Zakdoeken
Vorig jaar stelden vrijwilligers vast dat geen enkel kind een zakdoek gebruikt om zijn of haar
neus te snuiten. Toen ontstond het idee om er voor te zorgen dat ieder kind in 2019
minstens één zakdoek zou krijgen. Dankzij de hulp van veel lieve mensen zijn zij dit jaar
teruggekeerd met meer dan duizend zakdoeken. Zakdoeken in alle formaten en kleuren,
waaronder heel wat zelfgemaakte.

Je kunt een zakdoek natuurlijk ook
gebruiken om je te vermommen.
Dank aan onze vrijwilligers en teamleden voor hun inzet voor Rainbow4Kids gedurende de
maand juli voor een kortere of langere periode.
Anne - Denise - Elise - Ingrid - Karlien - Katrien - Laura - Lisa - Lize - Mary Rose - Sophia - Wim
Asante sane.

Augustus

Kind is koning in Lennik
Naar jaarlijkse gewoonte is Rainbow4Kids aanwezig op de
activiteit ‘Kind is koning’ in Lennik en georganiseerd door het
GROS Lennik, waar Rainbow4Kids lid van is.

Roba’s Dancefactory
Op de Facebook van RoBa’s Dancefactory
lezen we op 22 augustus:
Onze docent Elise ging in juli naar Kenia.
Door een heus sponser bedrag van Roba's
Dancefactory, collega's, vrienden en familie
kan ik met heel veel trots zeggen dat we
hebben kunnen investeren in lessen
seksualiteit, EHBO en andere belangrijke
levenslessen voor de kinderen van
Rainbow4Kids!

Rainbow Happening 2019
De belangrijkste activiteit van en voor Rainbow4Kids is zeker en vast de tweejaarlijkse
happening die doorgaat in Vlezenbeek. Op zaterdag 31 augustus was het de vierde keer dat
deze happening onder grote belangstelling plaats had.

Alles staat gereed om de vrienden van
Rainbow4Kids te ontvangen.

September

Vrijwilligers september 2019
We mochten weer een flinke groep vrijwilligsters verwelkomen die ons voor een langere of
korte periode zijn komen helpen. Na een hartelijk welkom door Mama Rainbow en een
dansje van de kinderen, voelden zij zich gelijk welkom.

Zwerfvuil opruimen
De kinderen uit class 3 gingen, onder leiding van de vrijwilligers rond de school het
zwerfafval opruimen.
Het is belangrijk dat ze leren hoe ze afval moeten sorteren, zowel op school als thuis, en hoe
ze hun omgeving proper kunnen houden.
Voor deze gelegenheid waren ze uitgedost met herbruikbare materialen.

Missiefeest Marke
Op zondag 15 september had het jaarlijks missiefeest ten voordele
van Rainbow4Kids weer plaats in Marke, de geboorteplaats van
Mama Rainbow.

Rainbow4Kidsprimary school: 10 jaar
Yes, we did dit! Als je in ons archief van de nieuwsbrieven gaat zoeken, weet je dat dit slaat
op de officiële opening van onze eigen school, de Rainbow4Kids primary school, die in
september 2009 plechtig in gebruik werd genomen.
Het begon 's morgens met het overhandigen van een oorkonde en een brief voor Mama en
Papa Rainbow, vanwege het personeel van de school. 's Middags was er een feestelijke
lunch voor de hele schoolbevolking. En dat werd gesmaakt.

Extra vitamientjes
In de loop van september zijn we begonnen met onze kinderen iedere middag een stukje
fruit - watermeloen of banaan - te geven. Onderdirectice Fatuma zorgt ervoor dat het fruit
gewassen wordt, in stukjes verdeeld en uitgedeeld wordt.
Op de foto's kun je aan de gezichtsuitdrukking van de kinderen zien, dat het smaakt.
Eerst de meloen wassen, in stukken snijden en... smullen maar.

En hetzelfde met de bananen.

Oktober

Regen, regen en nog eens regen
In oktober werden we geplaagd door heel veel regen.

Werelddierendag
Vandaag op dierendag wordt er terecht veel aandacht gegeven aan dieren, in Europa in het
bijzonder aan de huisdieren.
Om dieren in hun natuurlijke omgeving te zien is Kenia een echte aanrader, maar denk nu
niet dat de leerlingen van onze school, deze dieren ook regelmatig te zien krijgen. De
wildparken liggen op meer dan 100 kilometer van de school. De schoolreis in het achtste
leerjaar naar de dierentuin in Mombasa is vaak de eerste keer dat ze deze dieren in het echt
te zien krijgen. Alleen apen die zien ze genoeg rondlopen in hun buurt.
In het dorp en rond de school lopen gelukkig wel heel wat dieren vrij rond. Voor de school
wandelt twee keer daags een kudde koeien en rond de huizen lopen kippen, geiten, honden
en katten vrij rond.
Hierbij wat foto’s met dieren genomen in de omgeving van onze school.

Missiefeest Zuun

De warmste week 2019
Begin oktober lanceerde Rainbow4Kids haar eigen
actie voor ‘de warmste week’.

Meander markt in Sint-Pieters-Leeuw

Op donderdag 17 oktober 2019 werd in het lokaal dienstencentrum de 'Meander markt'
gehouden. Onze vrijwilligers van Rainbow4Kids waren aanwezig om niet alleen onze
intussen reeds bekende hartverwarmende hartjes te verkopen, maar ook nog andere mooie
geschenkjes afkomstig uit Kenia.

Loop mee met de Warmathon voor Rainbow4Kids
Je kan je nog steeds inschrijven voor de Warmathon
in Gent, Antwerpen, Kortrijk, Brussel, Leuven of
Beringen.
Weet je ook dat je Rainbow4Kids kunt steunen door
deel te nemen aan deze Warmathon?
Dit doe je door tijdens de inschrijving Rainbow4Kids
te vermelden als je favoriete goede doel, waarvoor
jij wil lopen.
Hartelijk dank daarvoor en weet dat je op die manier
400 kinderen aan een betere toekomst helpt.
Dank aan allen die de Warmathon voor Rainbow4Kids gelopen hebben.

Einde schooljaar
Einde van het schooljaar, diploma en rapportuitreiking.
We wensen onze kinderen en leerkrachten een welverdiende vakantie!!

Prayersday
Op 27 oktober had de Prayersday voor class 8 plaats. De studenten kregen mooie en
aanmoedigende woorden van het management en de leerkrachten. En dit ter voorbereiding
van de eindexamens. Als afsluiter kregen alle aanwezigen pilau.

November

Graduation day
Op 3 november had de graduation day plaats. Deze dag is de plechtige afsluiting van de
jaren op de kleuterschool. Tijdens deze plechtigheid in het bijzijn van de directie,
leerkrachten en alle ouders worden naar dankwoorden geluisterd; de diploma's uitgedeeld
en om te besluiten is er taart en pilau voor alle genodigden.

‘Leuk Steuntje’ - Makro
Op zaterdag16 november mochten wij in de Makro van Sint-Pieters-Leeuw ons project aan
het winkelend publiek voorstellen. En dit hebben we gedaan op twee manieren: we
verkochten onze hartverwarmende hartjes in het kader van 'De Warmste Week' en de
klanten kregen de mogelijkheid om met hun klantenkaart, Rainbow4Kids aan te duiden als
hun favoriete vereniging.
Op deze manier schenken de klanten, zonder dat het hun iets kost 3% van hun aankopen
aan ons project. Ook jij kunt dat doen door naar https://www.leuksteuntje.be/ te surfen.

Torfsfonds
Schoenen Torfs voorziet dit jaar om goede doelen die
werkzaam zijn voor kinderen in zowel projecten in de
Derde als Vierde wereld met 100.000 euro te steunen.
Geef ook jij ons je stem??
Met iedere stem meer, komen wij - Rainbow4Kids misschien in aanmerking op steun van het Torfsfonds. Dus
graag jullie stem voor dit mooie project. Deel dit bericht
gerust met je Facebookvrienden. Alvast bedankt hiervoor.

De Warmste week
In het kader van de warmste week werden er dit jaar 8 steunacties geregistreerd op de
website van ‘De Warmste week’ voor Rainbow4Kids.
• Kids4kids@tRakkertje
Lennik
• Plussers uit Anderlecht steunen Kenia
Anderlecht
• Hartjes ten voordele van Rainbow4Kids
Vlezenbeek
• Breiwerk
Nevele
• De warmste regenboogsoep
• Hearts of gold
• Nieuwjaarswafeltjesbak
Kuurne
• Warme kerst in Pee
Dilbeek
Dank aan iedereen die het beste van zichzelf gaf tijdens deze acties voor Rainbow4Kids.

Torfsfonds
Wauw, wij kregen vandaag een vervroegd
kerstcadeau...
We hebben het goede nieuws ontvangen dat
we een cheque van 1000 euro mogen
verwachten van het Torfsfonds. Als dat geen
goed nieuws is.
Dankzij de 733 stemmen krijgt Rainbow4kids
van het Torfsfonds dit mooie bedrag.
DANK U WEL- ASANTE SANA
aan iedereen die voor ons project heeft
gestemd.
Ook een welgemeende dank u wel aan het
Torfsfonds om ons deze kans te geven.

Lennik Zwingt
Ook een dikke 'dank u' aan de organisatoren van 'Lennik Zwingt' voor het mooie
kerstgeschenk in de vorm van een cheque 1000 euro.

Heart of gold - Het warmste hartje
Update op de voorlaatste dag van de warmste week:
een ontzettend gemeende dank je wel aan al wie ons
project hebben gesteundn via het kopen van de
soapstone-hartjes!
De gedroomde 3000 hartjes werden maar liefst 3850
hartjes wat een super mooi bedrag oplevert !!

Op 24 december trokken leden van ons kernteam naar het slotfeest van ‘De warmste week’
met een cheque van 15.234 euro naar Kortrijk.

Terugblik op 2019
Samen met onze beste wensen voor een Zalig Kerstfeest en een gelukkig 2020, nemen wij u
met dit filmpje https://youtu.be/_QH72loBOks mee naar Kenia.
Geniet samen met ons, van de meest opvallende momenten van 2019.

