NIEUWSBRIEF MEI 2005
Vrienden van de Stichting Milly Mamoudou,
Wij hebben goed nieuws: het geld voor de grond is er!! Dat betekent dat we verder kunnen
denken en uitvoeren.
Eerst willen we jullie deelgenoot maken van de wisseling en aanvulling in het bestuur:
Annefieke Straub is vriend van de stichting geworden, de afstand Harderwijk – Uitgeest bleek
toch een probleem te zijn.
Aty van Nes en Yvonne Kroon (beide uit Ermelo) maken nu, naast Wil Fijn van Draat,
Mangué Camara en Alice Scholing, deel uit van het bestuur.
Wie is Aty, wie is Yvonne:
Aty van Nes:
Aan het eind van het schooljaar ga ik een nieuw leven beginnen door te stoppen met werken
op school als docent bij het MBO. Ruimte voor iets anders waar je hart naar uit gaat.
Via een collega kwam ik in contact met het project in Guinea. Nu ga ik van mijn “hobby”
ontwikkelingssamenwerking , mijn “werk” maken.
In mijn leven naast het werken op school, heb ik van alles gedaan voor jeugdwerk en
catechese, kerk – staat en maatschappij waren altijd aanwezig. De laatste tijd veel contact
gehad met buitenlanders of vluchtelingen, waar lief en leed mee gedeeld is.
Ook “grotere” reizen gemaakt en zo kwam Afrika binnen mijn blikveld. Een werelddeel
waarvoor wij vanuit het rijke westen nog veel kunnen betekenen.
Bezig zijn met een leefbaar bestaan, waarin mensen toekomstplannen kunnen maken, op hun
eigen traditionele manier – daar wil ik mij graag voor inzetten. Aty
Ik ben Yvonne Kroon, ben 27 zomerjaren jong en sinds kort moeder van een
prachtige dochter.Na de middelbare school heb ik een HBO opleiding gevolgd in
Den Haag; kunstzinnige dans/euritmie. Door mijn opleiding heb ik 2,5 jaar in
Engeland gewoond en projecten gedaan in Amerika, Rusland en
Zwitserland.Daarna heb ik 6 maanden gewerkt in Zuid Afrika (Kaapstad).Al op
jonge leeftijd voel ik een verbinding met dit speciale continent; de cultuur, dans
& ritme en de geschiedenis van het volk.Met mijn plek in het bestuur wens ik een
positieve bijdrage te kunnen leveren aan een stukje ontwikkeling.
Afrika hèt werelddeel met toekomst!
z.o.z.

De reis:
Komende zomer gaan Mangué, Aty en Alice naar Guinea. Mangué vertrekt op 3 juli en Aty
en Alice volgen op 21 juli, alle drie komen ze terug op 19 augustus.
Vanuit Nederland is een contractdocument voorbereid wat daar ter plaatse in aanwezigheid
van de grondbezitter officieel getekend zal gaan worden.
De handen van Aty en Alice jeuken en zij zullen onmiddellijk beginnen met de jonge bamboe
die op het terrein staat te planten op de afscheiding en een bord te maken met de naam van
Milly Mamoudou (foto`s volgen).
Wat hebben we tot nu gedaan:
- in Hattem hebben we op een markt van War Child gestaan, waarvan de opbrengst van
de daar verkochte maaltijden voor Milly Mamoudou was.
- Tot nu hebben we twee keer een Afrikaanse maaltijd georganiseerd.
- verkoop van Guinese hebbedingetjes (b.v. slippers, lappen, sieraden)
- in Losser een workshop door Mangué
- verkoop beeld, gemaakt door Alice
- gesprekken met verschillende mensen: de directeur van de Rabobank, Ronde Tafel,
- mevrouw Streefkerk, SOS-kinderdorpen te Putten
- op bezoek geweest bij COS Nijmegen
- contact manager vakbond Afrika , Jan Ridder; hij heeft onze contactpersoon in
Guinea, Conakry bezocht
- folder gemaakt
- fondsen aangeschreven
- vele, vele vergaderingen….
Wat gaan we doen:
- op 28 mei en 17 juni weer een Afrikaanse maaltijd
- 4 juni presentatie in de zendingskerk te Ermelo
- gesprek met directeur SOS-kinderdorpen in Amsterdam
- verzoek indienen bij COS Nijmegen voor bekostiging van een generator
- gesprek met Floris Huiskamp verder uitwerken betreffende de berekeningontwikkeling en aansluiting generator in Guinea
Guinea: gesprekken met: gemeente, school, ministerie, bank, uitbreiding
van eerdere kennismaking met dhr Dougouree, directeur fondsenbureau in Conakry.
- in kaart brengen van flora en fauna van de omgeving, voor toekomstige excursies
- onkruid wieden op het terrein
- starten met de bouw van het eerste huisje
- Identé aanstellen als opzichter van het terrein
- En natuurlijk een bezoek brengen aan het andere project: de kippen in Koba.
- Na de vakantie op 24 september Afrikaanse maaltijd
In de volgende nieuwsbrief zullen wij verslag doen van onze reis.
Hartelijke groeten,
Aty, Wil, Mangué, Yvonne en Alice
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