Nieuwsbrief mei ’10
We zijn allemaal heelhuids teruggekeerd van onze welverdiende en succesvolle vakantie. De
maand mei staat in het teken van afronding en afscheid.
Zoals u heeft kunnen lezen in de nieuwsbrief van April was Iris haar vakantie een groot
succes. Ook Josta heeft erg van zijn vakantie in Malawi genoten, zo erg dat hij nooit in
Noord-Zambia is aangekomen maar de twee volle weken in Malawi heeft doorgebracht.
Ook Niek heeft net als Iris de familie terug naar Nederland gestuurd na een geweldige twee
weken. Livingstone, Lake Kariba, Lusaka en Kafue National Park mochten zich gelukkig
prijzen met een bezoekje van de familie Veldhuis.
Omdat we nooit alle drie tegelijk weg waren is de ontwikkeling van de sportvelden
doorgegaan, weliswaar op een wat lager pitje. Lusakasa is af en zal binnenkort geopend
worden met een voetbaltoernooi.

Ook met Tudunya gaat het de goede kant op. Met de hulp van 30 kinderen en een paar
vakbekwame mensen van Sport in Action is het ons gelukt om de lijnen te trekken. Maandag
zal het billboard en de 2 goals geplaatst worden. Woensdag 12 mei zal er een team van Sport
in Action op dit nieuwe voetbalveld een wedstrijd spelen tegen de school.

Terwijl Niek nog met zijn familie in Kafue National park zat, kwamen Iris en Josta erachter
dat er nog behoorlijk wat geld over was dankzij een aantal financiële meevallers. We schoven
gelijk aan bij Mwape van Sport in Action en besproken de opties om deze laatste 800 euro
zinvol te besteden. Dit gesprek vond afgelopen woensdag plaats. Op het moment van

schrijven is het zondag en is een groot deel van onze plannen al gerealiseerd. De grond van
volleybalveld naast het Sport in Action kantoor is geëgaliseerd en er zijn 2 nieuwe in
betongegoten palen geplaatst, het ziet er als nieuw uit!!
Ook zijn de eerste 6 ballen binnen die wij aan de scholen zullen gaan schenken.

Het ziet er dus naar uit dat alles af voordat Josta vertrekt op 21 mei.
Maandag gaan de scholen na een maand vakantie weer open en kan het lesgeven weer
beginnen. Alle drie zien we er naar uit de klassen weer les te mogen geven.
Op 19 mei organiseren wij in het kantoor van Sport in Action een afscheidsfeest. Iedereen
dient in het oranje of in het rood-wit-blauw te komen, dat worden dus leuke foto’s!!

