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Klaar voor vertrek naar Nicaragua
Jaja, nog eventjes en dan is het zover! Alle inentingen gehad, de voorbereidingsweekenden erop
zitten en toestemming van school om op eindstage te mogen gaan, alles klaar voor vertrek dus. Op
10 januari zullen wij vanaf Schiphol vertrekken naar San José, Costa Rica. Na hier 2 weken genoten te
hebben van la pura vida en de Spaanse lessen zullen wij samen doorreizen naar Nicaragua om daar in
het kleine dorpje Las Azucenas ons project te starten.
Maar dit project kunnen wij niet zomaar draaien, hiervoor is geld nodig. Daarom hebben we tijdens
de voorbereidingen verschillende fundraisingacties
gehouden om geld in te zamelen voor ons project in
Nicaragua. In totaal hebben wij samen bijna €1600,ingezameld!

Zo hebben we tijdens Stikkie Tok, de
seniorenplaybackshow op hockeyclub TMHC Forward
bijna €200,00 opgehaald door een presentatie te geven
en een donatiepot op de bar te zetten!
Afscheidsfeest

Op 2 december hebben wij een mooi afscheidsfeestje
gehouden voor al onze vrienden en familie, waarbij wij met dank aan de volgende sponsoren –
Ripstar, Jan Hamers, Rabobank, TMHC Forward en natuurlijk Café de Boekanier- wel €550,00 euro
opgehaald hebben met een loterij.

Niet alleen zijn wij gesponsord door vrienden
en familie, maar tevens hebben wij
ontzettend veel steun gekregen vanuit de
Fontys Sporthogeschool. Zo hebben we met
het jaarlijkse gala in samenwerking met het
CILG wel €300,00 opgehaald, doordat er van
ieder verkocht galakaartje 1 euro naar ons
goede doel ging. Op het gala zelf hebben wij
nog rozen verkocht waardoor we nog eens
€100,00 bij ons ingezamelde bedrag mochten
optellen.
Gala Fontys Sporthogeschool Tilburg
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Tijdens de kerstviering op de FSH heeft ons goede doel centraal gestaan en hier hebben wij nog eens
bijna €300,00 opgehaald. Op deze kerstviering zijn er diensten geveild door de docenten waarop
geboden kon worden door zowel de studenten als de docenten van Fontys Sporthogeschool. Het
geld wat is binnengehaald met deze dienstenveiling is rechtstreeks naar ons goede doel gedaan. Echt
ongelofelijk hoeveel waardering wij van alle docenten, studenten en medewerkers van Fontys
Sporthogeschool Tilburg hebben gekregen.

Wij willen iedereen die ons gesteund heeft, nogmaals hartelijk bedanken! Met jullie hulp kunnen wij
mooie dingen gaan doen voor de kinderen in Nicaragua op sportgebied.
Als je benieuwd bent wat wij met dit geld neer gaan zetten in Nicaragua, houdt deze site dan goed in
de gaten!

Saludos y hasta pronto!
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