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Nieuwe sponsors
Als stichting zijn wij ontzettend blij te kunnen melden dat wij twee nieuwe sponsors hebben kunnen aantrekken.
Stichting Weeshuis Nijkerk heeft ons een prachtig bedrag geschonken waardoor er weer zes nieuwe scholarships voor de
Olila Highschool in Soroti bekostigd kunnen worden. Tevens hebben we een mooi bedrag als aanmoedigingspremie
ontvangen van een organisatie voor de bekostiging van de laatste benodigdheden voor de bakkerij in het Amuria gebied.
Verder zijn wij met deze organisatie in gesprek voor een nieuw landbouwproject in het District Amuria.
Twee broodnodige bijdragen voor onze projecten, waarvoor wij onze nieuwe sponsors natuurlijk ontzettend bedanken.

Project Scholarships
Sinds de start van ons nieuwe scholarship project,
waardoor zeer arme kinderen in het Soroti en Amuria
District naar de middelbare school kunnen, hebben
we al 21 scholarships binnen. Voor een bedrag van
€ 12,50 per maand kunt u ook een arm kind naar de
middelbare school laten gaan, wat zonder onze steun
niet mogelijk was. Wilt u ook meedoen?
Kijk dan op onze site www.amuria.nl en schrijf u in.
Inmiddels zijn de kinderen geselecteerd door het
bestuur in Oeganda.
Op de foto hiernaast staan 14 van de 21 kinderen.
Op

Pastor Joseph naar Nederland
Van 14 februari tot en met 3 maart 2013 zal Pastor Joseph, tevens bestuurslid van onze stichting in Oeganda, naar
Nederland komen. Hij zal tijdens diverse bijeenkomsten voor onze stichting spreken en geld trachten te genereren voor
onze projecten in Oeganda.

Benefietdiner zaterdag 2 maart 2013
ZET HET IN UW AGENDA! Op zaterdag 2 maart, aanvang 19:00 uur organiseert Stichting Amuria een groots
benefietdiner in The Harbour in Zeewolde, waarvan de opbrengsten uiteraard zijn voor onze projecten in Oeganda.
Deze avond wordt muzikaal omlijst en er zal korte presentatie door Pastor Joseph, die dan in Nederland is, worden
gegeven. De kosten voor dit 4-gangendiner bedragen slechts € 19,50 per couvert/persoon, exclusief drankjes.
Reserveer snel uw plaatsen door storting van € 19,50 per couvert op rekening nummer 59.51.56.924 t.n.v. Stichting
Amuria, onder vermelding van Benefietdiner Zeewolde.
Wij rekenen op uw komst !!

Nieuwjaarsduik 1 januari 2013
Onze penningmeester Martyn Hopkins zal namens onze
stichting op 1 januari 2013 tijdens de z.g. Nieuwjaarsduik
in Zeewolde, weer zoveel mogelijk geld proberen binnen
te halen voor onze stichting. Wilt u Martijn ook steunen
en onze stichting daarmee sponsoren? Maak dan een
bedrag over op rekening nummer 59.5156.924 t.n.v.
Stichting Amuria, onder vermelding van Nieuwjaarsduik
Martijn.
HET BESTUUR VAN STICHTING AMURIA BEDANKT
IEDEREEN VOOR ZIJN OF HAAR STEUN IN HET
AFGELOPEN JAAR EN WENST U GOEDE FEESTDAGEN EN
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR TOE.

Wist u dat…
boeken…

mobieltjes…

cartridges…

Wanneer u boeken koopt via
YouBeDo u Stichting Amuria ook
kunt steunen, zonder extra te
betalen voor uw boek.

Wij nog steeds oude mobieltjes
inzamelen. Heeft u nog oude
mobiele telefoons, gooi ze niet
weg. Voor ons zijn ze nog geld
waard.
U kunt ze inleveren op
Draviksplein 8 Zeewolde.

Net als oude mobieltjes lege
cartridges en toners ook geld
waard zijn.
Deze kunt u inleveren bij Stichting
Amuria op Draviksplein 8
Zeewolde. Voor u een kleine
moeite, voor ons een grote steun.

Kijk snel op www.youbedo.com en
bestel uw favoriete boek!

