
 
 
 
 
Nieuwsbrief Semangat 18 januari 2012: 

Help een kind naar school! 

In onze vorige nieuwsbrief hebben we al verteld dat u een nieuwsbrief ontvangt die 
helemaal is gewijd aan ons nieuwe studieproject.  
Vanaf januari 2012 hebben we de scholieren tot en met de middelbare school 
ondergebracht in een speciaal project: Help een kind naar school! 
De aftrap van dit project is een artikel in de lokale weekbladen van de gemeente Peel en 
Maas die vandaag bij alle huishoudens in onze gemeente wordt bezorgd. Het artikel kunt u 
lezen onder aan deze nieuwsbrief. 

De kinderen uit ons project: Help een kind naar school!  

Dedi Elmi Yuli 

Hoe kunt u helpen? 
U kunt vandaag nog een kind helpen zodat u d.m.v. onderwijs deze kinderen de 
mogelijkheid biedt om uit de spiraal van armoede te komen. Wij doen iets aan die 
armoede en vragen u mee te helpen. 
Voor 250 Euro per jaar (ca. 20 euro per maand) kunt u, bv. samen met buren, vrienden of 
familie, al iemand laten studeren! Maar elk ander bedrag is natuurlijk welkom.  
U kunt uw bijdrage over maken op rekening 98.38.63.903 t.n.v. Stichting Semangat, 
Maasbree. Wilt u bij uw bijdrage dan vermelden “help een kind naar school” of eenmalig 
online doneren via  https://www.allegoededoelen.nl/externalMod.php?gd=3475 met 
creditcard, I-deal en diverse andere methoden. Allegoedoelen.nl is initiatief van het goede 
doel Stichting Geef Gratis.  
Wilt u meer dan € 100 doneren? Dan is het voor ons voordeliger als u dit zelf overmaakt 
naar onze bankrekening. 

 



Andere manieren om ons te helpen. 

Behalve geld aan ons over te maken zijn er nog heel veel mogelijkheden om te helpen:  

• Door voor ons actie te voeren op http://www.geef.nl/ en daardoor anderen vragen 
om ons te helpen. Enkele ideeën: maak van uw wandelvierdaagse of een 
hardloopwedstrijd (zoals bijvoorbeeld de Venloop, marathon van Eindhoven) een 
sponsorloop en vraag mensen in uw omgeving deze actie te ondersteunen. 
Hebt u hulp nodig bij het aanmaken van een actie, dan horen wij dat graag. 

• Door scholen te vragen om actie voor ons te voeren. 
• Verkoop spullen die u toch niet meer gebruikt op een rommelmarkt of via 

Marktplaats en doneer de opbrengst aan ons. 
• Start een eigen webwinkeltje en schenk de opbrengst van de verkoop aan 

Semangat. 
• Misschien hebt u zelf nog wel een ander origineel idee. Voer het uit en laat het ons 

weten. 

Een actie is al gestart. Lea Pennings heeft een webwinkeltje gemaakt waarvan de 
opbrengst volledig is bestemd voor ons studieproject: Help een kind naar school! 
Neem een kijkje in de winkel: http://www.semangat.nl/webwinkel_lea.php 

Als u ons informeert over uw actie dan zorgen wij dat deze op onze website, Facebook 
(http://nl-nl.facebook.com/pages/Semangat/186390474876)  en Twitter 
(http://twitter.com/Semangat_nl) wordt vermeld.  



 


