
 

Beste nieuwsbrieflezer, 

U hebt de nieuwsbrief van januari 2023 gevonden!  Onze jaarlijkse activiteiten zetten we tot op 

heden alleen op de website. We gaan het nieuws van de stichtingsactiviteiten voortaan 

gemakkelijker aanbieden door gebruik te maken van social media. 

Ons bestuur heeft zich weer hersteld na het grote verlies van Freeke in 2021 

Dochter Hanna neemt  haar plaats in het bestuur in en Nanne de Boer versterkt onze gelederen. 

Wapenfeiten in 2022 zijn : 

1. Stichting Digital Education Africa Network ondersteunen.  Van de 20 scholen die zij in Kenia in 

2022 digitale vaardigheidstraining geven,  hebben wij bijgedragen aan het realiseren ervan op  één 

school.   Ons persoonlijk contact is Joost Dam, directeur en oprichter van de stichting DEAN. 

2.We hebben dit jaar een dubbele impuls gegeven aan de verdere opbouw van de New Era basis- 

school in Migori in Kenia.  Een stuk grond bij de school is aangekocht en we financierden alvast het 

eerste deel van de bovenbouw klaslokalen. Ons persoonlijk contact is Frits van Es, die aanvankelijk 

voor Programma uitzending managers werkte en regelmatig in Migori is. 

3. Voor stichting Fakkel 2000 hebben we dit jaar de inrichting van de multifunctionele ruimte van de 

blindenschool Calisa in Kameroen bekostigd. Onze contactpersoon is Truus Jonker, voorzitter van de 

stichting. 

4. De organisatie Tan-kids  in Tanzania zorgt ervoor dat kansarme kinderen naar school kunnen.  We 

hebben bijgedragen  zodat  het komende jaar 2023 ook weer een aantal kinderen naar school 

kunnen. Annette Klijnsma is ons persoonlijke contact, zij is directeur van de stichting Tan-kids. 

De locale PKN kerk en de basisschool in Oudemirdum  hebben  geld ingezameld  voor de afbouw van 

de basis school in Migori.  Freeke heeft altijd de wens gehad om met het fonds een project in haar 

geheel te verzorgen.  We zijn hard op weg om dat geheel te realiseren. 

Fijn dat u dit stuk heeft willen lezen.                                                                                                                    

Bart Molenaar,  voorzitter MKF 


