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Harderwijk, 9 oktober 2007

Lieve mensen,
Op 6 november hoop ik voor 4 maanden naar Guinee te gaan. 23 februari 2008
staat als retourdatum.
Aty van Nes (bestuur Milly Mamoudou) zal de eerste en de laatste maand er
ook zijn. Dat is fijn, ik vind
het prettig om met haar te werken want er zal veel te bespreken en te
overleggen zijn.
Lekker naar de warmte en de zon, naar Guinee, het land wat een bijzondere
plaats in mijn hart heeft.
Ondanks al dat aangename is er veel te doen, het is een bezoek met een
duidelijke opdracht.
Drie projecten staan er op het programma:
St Vrienden van Milly Mamoudou :
▪ opzetten van een goed leesbare administratie, zowel voor hun als voor
ons
▪ netwerk verder uitbreiden (ziekenhuis, scholen, waterfabriek, gemeente,
vakbond)
▪ begeleiden bij de bouw
▪ contact met SOSkinderdorpen verder uitbreiden en onderzoeken
▪ in de villa speelgroepen met kinderen starten

- 2Foulaya:
▪ in Guinee onderzoeken wat er voor samenwerkingsmogelijkheden zijn met
Milly Mamoudou en Foulaya
▪ eenzelfde administratie als voor Milly Mamoudou
▪ netwerk en werkgroep opstarten
▪ introduceren bij SOSkinderdorpen (Foulaya is nog armer dan Coyah,
nauwelijks scholing, gezondheidszorg)
De website van Foulaya gaat binnen twee weken de lucht in!
www.boemboedoga.com
Africa
▪
▪
▪
▪

Barimikhe
aan de hand van voorstel van Ton Bokkers, herstart maken
eenzelfde administratie als bovengenoemde
werkgroep uitbreiden
meer contacten maken met de dorpelingen in Koba

Een hele “boodschappenlijst” , ben benieuwd waar ik aan het eind kruisjes
achter kan zetten.
Het is een lange periode waarin ik jullie zal missen, het lukt niet om een ieder
nog persoonlijk te groeten,
behalve……als jullie nog bij mij langs komen.
Op zondag 4 november is en ieder van harte welkom op Westrak 78 in
Harderwijk, vanaf 15.00 uur!
Tijdens mijn verblijf hoop ik één keer per week naar Conakry te gaan om daar
de mail te lezen en beantwoorden,
Mijn adres is net als in Nederland: alice_scholing@hotmail.com.
Als ik jullie niet meer spreek…..Alle goeds!
lieve groet Alice
p.s. als jullie nog goede mobieltjes met oplader in de kast hebben liggen…mag ik
ze dan meenemen.
Ze kunnen daar voor een redelijke prijs een nummer kopen, maar de
apparaatjes zijn niet te betalen.

