STICHTING FIO KIDS

ONDERWIJS

Op kennis, ervaring en mens-zijn kan
een mens een toekomst bouwen. Maar
niet zonder “goed te leren en hard te
werken “, zoals het motto van de school
de leerlingen voorhoudt. Maar …in een
land met grote armoede komen de mensen, vooral de jeugd, veel te kort .

KIDS

Hoe doen we dat ?

Elke bijdrage hoe klein ook is welkom.

Stichting Fio Kids geniet de ANBI status
van de belastingdienst, donaties zijn aftrekbaar.
STICHTING FIO KIDS
Secretariaat :
Kapelstraat 41
5851 AS Afferden Lb.
www.fiokids.nl
E-mail info@fiokids.nl
Banknr. NL 77 RABO 01482.27.376

FIO

Fio Kids is een stichting die aan jongeren, ergens in
onze wereld, kansen op een betere toekomst wil
bieden. We willen daar onze Nederlandse jongeren
heel nadrukkelijk bij betrekken. Daarom steunen wij
een project in Busura, een bushdorp in The Gambia,
West Afrika. In The Gambia is de werkgelegenheid
slecht en het onderwijs beperkt. Wij dragen bij aan
onderwijs, schoon water, voeding en de zorg voor
moeder en kind.

Fio Kids streeft er naar dat de mensen
in Busura in de toekomst zelfstandig het
project voortzetten en helpt hen daarbij
dit te realiseren. U kunt daarbij helpen
door ons te steunen.

KvK : 171 09 813

STICHTING

The Gambia

In de voorliggende jaren hebben we een aantal
klaslokalen, een keuken met eetruimte en een
kliniek gerealiseerd. Ons project bestaat uit o.a. een
Nursery School voor leerlingen tot ongeveer 8 jaar.
Na die school gaan de leerlingen naar de Primary en
Secondary School die ook in Busura is. Op hun 12e
jaar komen zij weer terug op de Busura Fio Kids
School om daar in het Skill Center in praktijkgerichte
vakken les te krijgen. Je kunt hierbij denken aan :
timmeren, fietsen maken, kleding maken, batikken…
Dàt is daar hun kans op een toekomst.

Kansen aan een toekomst voor jongeren aan wie anders een
toekomst voorbij zal gaan.
Maandelijks komt een dokter vanuit de
stad om moeders en kinderen zorg te
bieden. We voorzien deze kliniek van
basisbehoeften als medicijnen, ontsmettingsmiddelen,verband, pleisters,enz.

Onder de koele
mangoboom.

Ook is ons streven om op het schoolterrein
elektriciteit te krijgen door middel van solarenergie. Naast licht is er dan stroom voor het
Skill Center.

Geregeld gaan er op geheel eigen kosten
mensen van ons naar Busura, want ook het
Fio Kids streeft ernaar om het onderwijs mogelijk te houden door onderhoud te plegen aan de gebouwen, de
docenten op te leiden en van salaris te
voorzien en leermiddelen aan te dragen. En indien mogelijk de leerlingen
van een maaltijd te voorzien.

menselijke contact is een belangrijke steun
voor de Busura gemeenschap.

Ja, ik wil graag een bijdrage leveren aan het
werk van de Stichting Fio Kids.
O

Ik maak eenmalig het bedrag
van € …….. over.
of

O

Ik word vriend van de Stichting
Fio Kids en maak € 12,00
over op rekening
NL 77 RABO 014.82.27.376
t.n.v .Stichting Fio Kids ,

onder vermelding van ‘ vriend ‘.
Als vriend wordt u op de hoogte gehouden
van de activiteiten van de Stichting
Naam :………………………………………..

Adres :………………………………………..
Postcode :……………………………………
Woonplaats :………………………………..
E-mail :………………………………………..
Handtekening :
Als vaste vriend van de Stichting Fio Kids
mag u mij ieder jaar vrijblijvend benaderen.

The Gambia

Helpt u mee ?
Word vriend van Fio Kids

Stichting Fio Kids
Kapelstraat 41
5851 AS Afferden Lb.
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