Algemeen
De Alkare Foundation
Europe is een organisatie
die zich ten doel stelt
weeskinderen te
ondersteunen door hun
financiële middelen te
verschaffen voor:
huisvesting, voedsel,
kleding, medicijnen en
onderwijs.
De organisatie is in Grand
Junction Colorado USA
opgericht en onze
Europese stichting is
hiervan een onderdeel.
Onze aandachtsgebieden
zijn op dit moment vooral
weeshuizen in Oeganda.
Onze stichting probeert
door acties, giften,
donaties en en door
sponsoring van bedrijven
gelden in te zamelen. We
proberen onze
organisatiekosten zo laag
mogelijk te houden. Onze
mede-werkers werken
vrijwillig zodat al het geld
direct ten goede komt aan
de kinderen. De Alkare
Foundation werkt vanuit
een christelijke
achtergrond en steunt dan
ook christelijke
weeshuizen.
We willen laten zien wat
ons geloof in de Here
Jezus voor hen betekent.
Hij zorgt voor ons en wij
hebben te zorgen voor de
weeskinderen die Hij aan
ons en aan uw zorg
toevertrouwd.
Alkare Foundation Europe
Canopus 44
7904JS Hoogeveen
Bank.nr. 53.31.77.189
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Sponsorfietstocht door 12 provinciën
De sponsorfietsactie van Harm Mannak heeft € 5.119,65 opgebracht. Een prachtig
bedrag. Een tocht van meer dan 700 kilometer door alle provinciën, een hele prestatie.
We willen alle sponsors bedanken voor hun bijdrage, mensen die hieraan meegewerkt
hebben en vooral Harm voor zijn inspanningen. Het geld zal voor medische hulp
worden gebruikt en voor reparatie van de waterpomp.

Bezoeken Kigaya
De afgelopen maanden zijn er weer bezoeken gebracht aan onze kinderen in Kigaya.
Miranda Brouwer uit Dalfsen is met haar zus naar Oeganda geweest om een project te
bezoeken wat door hen wordt gesteund. Wij wisten van hun bezoek en hebben
gevraagd de kinderen in Kigaya te bezoeken. Van ons had Miranda een kinderbijbel en
tekeningen meegekregen om te overhandigen aan de kinderen. De tekeningen zijn
gemaakt door kinderen van de Johannes Calvijn Hoogeveen.
Verder is Solome Musisi, de coördinatrice vanuit USA, op bezoek geweest en heeft een
aantal zaken voor ons weten te regelen. Vanuit USA is kleding, lesmateriaal en
speelgoed geschonken aan de weeskinderen.
Ook heeft Solome mooie handwerkspullen, zoals bv schalen, kralen en
kunstwerkstukjes naar ons toegestuurd voor de verkoop. Deze zijn gemaakt door
vrouwen in Noord-Oeganda die lijden aan Aids en verder geen inkomen hebben. De
opbrengst zal aan deze vrouwen ten goede komen .

Schoolbanken
Voor schoolbanken is in totaal € 1.300,- door ons geschonken. Daarmee konden 20
schoolbanken worden gemaakt. De Johannes Calvijn school heeft hiervoor
€ 955,04 bijeen weten te brengen. De weeskinderen komen nu wat ruimer in hun
bankjes te zitten en dat zal de prestaties ten goede komen. Het is mooi om te zien hoe
hun omstandigheden stap voor stap wordt verbeterd.

Medische hulp
We hebben € 2.150,- geschonken voor medische hulp. Deze hulp zal gebruikt worden
voor bezoek aan het ziekenhuis om bv insecten die zich genesteld hebben in wondjes
er uit te verwijderen, een pijnlijke zaak. Het vervoer van en naar het ziekenhuis met een
truck zit ook bij deze kosten in. Het vervoer is erg kostbaar in Oeganda. We hopen in de
toekomst dat we eigen vervoer kunnen regelen. Het huren van vervoer weegt niet op
tegen het hebben van een eigen vervoermiddel. Hebt U ideeën, laat het ons weten. Een
bedrag van € 7.000,- is hiervoor nodig.

Collectes
Op 4 oktober is er in een kerkdienst van binnenvaartschippers gecollecteerd voor de
weeskinderen. De opbrengst in deze dienst was € 475,-. Op 1 november mogen we
een kerkcollecte houden in GKV “De Opgang”. De opbrengst van beide collectes willen
we gebruiken voor eenvoudig schoeisel. Kosten per paar ongeveer € 15,-. Hiermee
hopen we ook wondjes aan de voeten en pijnlijke ingrepen te voorkomen.

Giften en donaties
U ziet uw giften en donaties zijn erg welkom om onze kinderen in Oeganda een ander
bestaan te geven. We zijn de Here dankbaar wat wij tot nu toe mochten betekenen voor
onze weeskinderen in Oeganda. Dank aan de Heer, en ook aan u.

