2022 - 2
Omwille van teveel tekst hebben we 2022 opgesplitst in twee delen
Hierbij het gedeelte over de periode juli - december 2022

Juli

Begin vakantie
Zowel in België als in Kenia begint de vakantie, alleen met dit verschil dat het bij ons het begin
is van een twee maanden durende grote vakantie op het einde van het schooljaar en in Kenia
is het maar een korte vakantie van een week tussen het eerste en tweede trimester van
schooljaar 2022.
Van deze korte vakantie werd gebruik gemaakt om de klas van ‘Grade 1’ een stukje groter te
maken, door de bergplaats bij het klaslokaal te betrekken.

Nieuwsbrief nummer 15
Vanaf nu steekt - als alles goed verlopen is - onze
nieuwste nieuwsbrief in jullie mailbox. Jullie
kunnen deze ook lezen via deze link:
https://www.rainbow4kids.be/nl/?p=5

Einde speeltijd - Netjes in de rij naar de klas
En gekleed in het nieuwe turn- en speluniform van de school. Dit wordt langzaam aan
ingevoerd, alleen als het oude versleten of te klein is geworden. Natuurlijk starten de nieuwe
leerlingen onmiddellijk met het nieuwe uniform.

Lennik@decinema
Tijdens de Lennikse Feesten is het op woensdag 17 augustus
'cinema dag' in de Dekenij tuin.
Om 17.00 u. wordt de jeugdfilm 'Sing 2' gedraaid en om 20.30 u.
'Verlengd weekend'.
De toegang is gratis, maar wel je kaartje op voorhand reserveren.
Hoe?
Wordt
uitgelegd
op
onze
website:
https://www.rainbow4kids.be/nl/?p=6&activity=51
Voor de film, tijdens de pauze en na de vertoningen kan je
drankjes en snacks verbruiken ten voordele van Rainbow4Kids en
Kebene. De opbrengst gaat integraal naar beide projecten.

Pennenzakken voor onze kids
Dankzij de inzet van een lieve vrijwilligster kan
onze voorraad pennenzakken weer aangevuld
worden in de ‘store’ van de school.
Onderdirectice Fatuma zal heel content zijn.
Dank u, Leen.

Turnlessen
Onze school heeft geen moderne turnzaal, maar ook in de open lucht met een
zelfgemaakt hoogspring toestel komt dat dik in orde. Plezier verzekerd. We hebben er
een leuk filmpje over gemaakt:
https://www.facebook.com/110277329045194/videos/408340700904748

Augustus

Moeder Max
De Gentse studentenclub Moeder steunt Rainbow4Kids door
een zestal kinderen te sponsoren. Een delegatie van de club
ging op bezoek bij Katrien en Dany om meer te vernemen over
het project.
Op hun Facebook bladzijde lezen we hierover:
“Grijp uw kansen, werk hard, zet door en wees eervol”. Als je
iets wil bereiken, wordt dit gezien als de manier hoe je het doet.
Wij hebben het geluk in een goed land geboren te zijn, waar we
veel kansen krijgen. Echter is dit niet overal zo, en dit was onze
insteek om Rainbow4Kids.be te steunen. Wij voorzien 6 kindjes
schoolmaaltijden en onderwijs tot ze afstuderen van de lagere
school in Kenia. Wij zullen ook ter plaatse twee weken vrijwilligerswerk gaan verrichten, waar
we gaan helpen met de bouw- en schilderwerken van het tweede schooltje. Zo krijgen die
kinderen ook kansen.
We bedanken Katrien en Dany, de oprichters van de VZW, voor hun gastvrijheid, vertrouwen en
glasheldere uitleg!
UVCF
Moeder Max

Post voor Kenia
Ook dit jaar doen we een warme oproep naar de sponsors van
onze kinderen om hen een brief te schrijven. Lees er alles over
in de mail die je van ons kreeg of op onze website via deze link:
https://www.rainbow4kids.be/nl/?p=16 bezorg ons je brief
voor 22 augustus 2022
Om te weten hoe leuk de kinderen het vinden om post uit België te krijgen, deze reactie van
een moeder van één van onze leerlingen: "Lisa is altijd zo jaloers als Fahim weer post uit België
heeft gehad! En hij zo trots! Iedereen moet altijd de foto's en kaart goed bekijken"

𝗟𝗘𝗡𝗡𝗜𝗞@𝗗𝗘𝗖𝗜𝗡𝗘𝗠𝗔
Deze ‘cinema dag’ gaat door in de tuin van ‘De Dekenij’. Er worden 2 films
gedraaid, namelijk om 17.00 u. de jeugdfilm 'Sing 2' en om 20.30 u. 'Verlengd
weekend'.
De toegang is helemaal gratis, maar wel je kaartje op voorhand reserveren.
Hoe? Wordt uitgelegd op onze website:
https://www.rainbow4kids.be/nl/?p=6&activity=51
Voor de film, tijdens de pauze en na de vertoningen kan je drankjes en snacks
verbruiken ten voordele van Rainbow4Kids en Kebene. De opbrengst hiervan gaat integraal
naar de beide projecten.
Het belooft mooi weer te worden, dus kom gerust af met je familie en/of vrienden om te
genieten van een leuke film en een koel drankje. En voor en na iedere film tijd voor een goede
babbel. Je komt toch ook????

Post voor Kenia
𝒢 𝑒𝒹 𝓃𝒾𝑒𝓊𝓌𝓈
voor wie nu nog maar uit verlof terugkomt en dus
ook nu maar de mail vindt met de oproep om een
brief te schrijven voor zijn/haar sponsorkind.
Jullie post is welkom tot en met 15 september
2022 bij Ingrid.

Ⓔ𝐢𝐓𝔧ⓔŞ 𝕓ᗩ𝐤𝓚𝓔ᑎ
Leren doe je niet alleen uit boeken in de klas. Dat vinden de kids uit grade 4 ook en ze waren o
zo content om zelf de theorie eens te mogen omzetten in de praktijk. Ze kregen als opdracht
een ei te bakken. Dit is één van de vele veranderingen en opdrachten in het nieuwe leerplan.
De eitjes moesten gebakken op een houtvuurtje op de speelplaats. Aan de foto's te zien
hebben ze dit met heel veel plezier gedaan En tot slot zeker en vast met smaak opgegeten.

Missiefeest Marke
Ook dit jaar wordt er in Marke, waar Mama Rainbow opgroeide, weer picon verkocht door de
parochie ten voordele van Rainbow4Kids.

Hart maken
Ook al weer iets nieuws uit het leerplan, de kennis van en over het hart. In de les van
plastische vorming maakten de leerlingen van klas 6 een hart.

Computerschermen maken
Grade 4-leerlingen die de nieuwe nationale praktische regels volgen voor het modelleren van
desktop computers met klei.... Software engineers in de dop.

Ter info:
iedere klas heeft een
Whatsapp groepje op
die manier worden de
ouders op de hoogte
gehouden over wat er
in de school gebeurt

September

Afrikaanse wieg te huur
Vanaf nu bestaat de mogelijkheid om bij Rainbow4Kids een
echte originele Afrikaanse wieg te huren voor een periode die
je zelf uitkiest. Wij vragen hiervoor € 15 per maand en je steunt
op deze manier het project Rainbow4Kids in Kenia
(www.rainbow4kids.be).
Voor meer info en om eventueel te reserveren neem contact
op met Mary Rose door een PB naar onze Facebook te sturen.

Trooper
Even ter herinnering. Je kunt Rainbow4Kids helemaal gratis
steunen als je voor je online aankopen passeert bij
www.trooper.be/rainbow4kids. Bedankt om daaraan te denken
als je online gaat shoppen.

Dweilfestival - Halle
Ook dit jaar mochten we met onze info- en verkoopstand naar het
dweilfestival in Halle komen en het werd een succesrijke
aanwezigheid.

Kinderen in Halle kijken geïnteresseerd naar onze banner om te zien
hoe een Keniaanse schooldag verloopt.
Eindejaarsactie 2021
Onze eindejaarsactie 2022 is gestart. Dit jaar worden er
kaarsenhouders verkocht. Deze werden speciaal voor Rainbow4Kids
in Kenia gemaakt. De verkoopprijs bedraagt 5 euro per stuk plus een
gratis kaarsje erbij om gelijk te kunnen gebruiken.
Vind een verkoopadres in je buurt via:
https://www.rainbow4kids.be/nl/?p=6 en kijk bij 'Eindejaarsactie 2022'
Via de QR-code hierbij, kun je niet alleen bekijken hoe ze eruit zien, maar ook hoe ze gemaakt
worden.

Post voor Kenia
Je hebt nog 3 dagen tijd om ook dit
jaar je sponsorkind gelukkig te
maken met een brief van zijn of
haar sponsor. Dus niet twijfelen en
nu nog schrijven. Dankjewel om hier
nog even tijd voor te maken.

Filmvoorstellingen: ‘Donderslag in Kasteel Nederloo’
Gisteren werden de cheques uitgereikt naar aanleiding van de
filmvoorstellingen van 'Donderslag in Kastreel Nederloo'. Bij afwezigheid
van zowel Katrien als Dany, heeft Mary Rose met heel veel plezier deze
mooie cheque in ontvangst genomen. Jan, de schoenmaker, vertelde,
dat hij al met verschillende organisaties heeft samengewerkt, maar met
Rainbow was dit het plezants. Hij beloofde in de toekomst zeker nog aan
ons te denken, als hij nog iets organiseert.
https://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/drie-goede-doelen-delen-inopbrengst-donderslag-in-kasteel-nederloo/53690
Oktober

𝗗𝗿𝗼𝗼𝗺 𝗺𝗲𝘁 𝗼𝗻𝘀 𝗺𝗲𝗲
Iedereen heeft wel eens een droom, zo ook
Rainbow4Kids. Wij dromen van droge en stofvrije
klaslokalen voor onze leerlingen. Om deze droom
te kunnen verwezenlijken hebben we ons
ingeschreven bij ‘Trooperdroom’. En jij kan ons
helpen om deze droom te realiseren, gewoon
door op onze droom te stemmen! Het duurt
maar 2 minuutjes, maar je kan er ons erg mee
helpen. Stemmen kan van 1 tot en met 15
oktober 2022.
Ga naar www.trooperdroom.be en stem op Rainbow4Kids. Zo maken wij kans op € 1.500 om
onze droom te realiseren. Na je stem uitgebracht te hebben, ontvang je een mail om je stem
te bevestigen. Vergeet dit zeker niet te doen.

Missiefeest Zuun

Na twee jaar gewerkt te hebben volgens de
afhaal formule mocht er dit jaar weer met de
restaurant formule gewerkt worden. De
opbrengst van dit Missiefeest wordt verdeeld
onder vier projecten die een band hebben
met de Sint-Lutgardisparochie. Rainbow4Kids
hoort hier al jaren bij, het is de parochie waar
Mama Rainbow les gaf in de parochiale
kleuterschool.
Bij gelegenheid van dit feest wordt er ook
steeds een boekje met uitleg gemaakt, waarin
verteld wordt wat de projecten met de
opbrengst willen gaan doen. Dit jaar had Mama Rainbow een interview met de Nederlandse
Mariette, moeder van Krista – een leerling op onze school – en onze vaste leverancier voor de
schoolmaaltijden. Hierin vertelt zij over de eetgewoontes van de Kenianen en over wat de
Kenianen moeten doen om op dit moment te kunnen overleven.
Rainbow4Kids was op dit Missiefeest ook aanwezig met een stand om onze kaarsenhouders te
verkopen en om handtekeningen te verzamelen te verzamelen voor onze Trooperdroom.
11 oktober - Wereldmeisjesdag
Wereldmeisjesdag is door de Verenigde Naties uitgeroepen en wordt dit jaar voor de tiende
keer gevierd. Wereldwijd hebben meisjes minder kansen dan jongens, vanwege hun geslacht.
Op Wereldmeisjesdag wordt aandacht gevraagd voor het verkleinen van genderongelijkheid.
Op onze Rainbow4Kids school maken wij geen onderscheid. Het kind komt altijd op de eerste
plaats, ongeacht of het een jongen of een meisje is.

