NIEUWSBERICHTEN 2009

2 JANUARI 2009 OLIEBOLLENAKTIE BURGH HAAMSTEDE
Afgelopen 31 december heeft de Chr. Ger. Kerk in Haamstede een oliebollenaktie
georganiseerd. Ze konden van tevoren besteld worden, maar ze waren ook in de
Spar supermarkt in Nieuw Haamstede te koop. In totaal zijn er zo'n 2.200 oliebollen
gebakken ! Iedereen die hier aan heeft meegeholpen, heel hartelijk bedankt.
Natuurlijk ook de kopers, bedankt !

10 JANUARI 2009 WINTERMAALTIJD SCHARENDIJK IN HET TEKEN VAN
STICHTING HELP2HELP
Op 13 februari 2009 organiseert de Protestantse Kerk Nederland in Scharendijke zijn
jaarlijkse wintermaaltijd. Jongeren koken die avond een maaltijd voor 50+'ers, die
hiervoor een vrijwillige bijdrage leveren. De oprbengst van deze aktie is dit jaar voor
Help2Help ! Tussen het hoofdgerecht en het toetje geven we een korte presentatie
over het werk van onze stichting. Aanmelden voor deze maaltijd kan overigens bij
Evelien Weenink op telefoonnummer 0111 671853.
2 FEBRUARI 2009 OPENING PRAYRONA-3 SCHOOL
Afgelopen 31 januari 2009 is op Saraswati Puja (goddess of education) de
Prayroyna-3 school geopend.
6 FEBRUARI 2009 IN DE UITZENDING BIJ RADIO SCHOUWEN DUIVELAND
In het kader van de wintermaaltijd op 13 februari aanstaande, zijn Evelien en Willeke
uitgenodigd bij Radio Schouwen Duiveland. De uitzending is te horen op woensdag
11 februari tussen 18:00 en 19:00 uur en de herhaling is op donderdagmorgen 12
februari tussen 9:00 en 10:00 uur.

14 FEBRUARI 2009 WINTERMAALTIJD MET EEN FANTASTISCHE OPBRENGST
De Wintermaaltijd is achter de rug en heeft een fantastische opbrengst opgeleverd
van maar liefst 800 euro ! Iedereen die zich hier voor heeft ingezet, met name de
jongelui die de maaltijd verzorgd hebben, hartelijk bedankt ! Buiten de mooie
opbrengst, was het ook nog eens een hele gezellige avond, waarvan iedereen
zichtbaar heeft genoten. De kleinsten van de kerk hebben een prachtig laken
beschilderd. Dit gaan we meenemen naar Calcutta als kado voor de nieuwe
Prayroyna school.

17 FEBRUARI 2009 ARTIKEL OVER STICHTING HELP2HELP IN DE P.Z.C.
Op 16 februari stond Willeke uitgebreid in met een artikel in de P.Z.C. (editie
Schouwen Duiveland)

18 FEBRUARI 2009 MORGEN VERTREKKEN WE WEER NAAR CALCUTTA
Op 19 februari 2009 vertrekken we voor 2 weken naar Calcutta om polshoogte te
gaan nemen bij de projecten ! We houden een weblog bij, dit is te vinden op
http://stichtinghelp2help.blogspot.com/

14 MAART 2009 INGEZONDEN FOTO SHANDA IN HET P! MAGAZINE!
In het P! magazine van Wilde Ganzen en NCDO is een foto van Shanda
gepubliceerd onder het thema 'mensenrechten'. Dit is een meisje van de Prayrona-2
school, de andere meisjes van deze school willen niet met haar spelen omdat ze van
de laagste kaste is. Wij hebben deze foto ingezonden en is dus gepubliceerd !

8 APRIL 2009 HANDDOEKENACTIE LENTETOERNOOI T.T.V. KERKWERVE
Op zaterdag 18 april 2009 houdt T.T.V. Kerkwerve het jaarlijkse lentetoernooi. Wij
mogen hier onze handdoeken (met iedere gewenste opdruk) verkopen! Onze
voorzitter Wilbert is ook aanwezig, trek hem die dag even aan zijn shirt voor meer
info! De locatie is Gymzaal 'De Werve' aan de Zuidkerkestraat 1 te Kerkwerve.

20 APRIL 2009 LENTETOERNOOI T.T.V. KERKWERVE GROOT SUCCES
Het lentetoernooi van T.T.V. Kerkwerve was een groot succes. Allereerst natuurlijk
sportief gezien, maar ook voor onze stichting ! Er werden maar liefst 17 handdoeken
verkocht. De deelnemers mochten er elke gewenste tekst op laten borduren, maar
veelal werd gekozen voor de (club)naam en/of het bondsnummer. Iedereen die deze
actie gesteund heeft, hartelijk bedankt !

10 MEI 2009 WEBSITE MET FOTO'S GEMAAKT DOOR PRAYRONA-2
KINDEREN
Door een Amerikaanse fotograaf is er onlangs een nieuwe website gelanceerd.
Tijdens zijn bezoek aan Kolkata in 2008 heeft hij een aantal kinderen van de
Prayrona-2 school een digitale camera meegegeven met de opdracht foto's te maken
van hun eigen leefomgeving. Deze foto's zijn nu te zien op deze website. Kijk hier :
http://preyrona.org/index.html om een kijkje te nemen.
19 JUNI 2009 NIEUWE FOLDER
Momenteel ligt de nieuwe folder bij de drukker, bij de eerst komende actie kan hij
uitgedeeld worden ! Met veel dank aan Henk. Wilt u een exemplaar ontvangen, kunt
u ons mailen. U kunt hem ook downloaden van onze website.
14 JULI 2009 EERSTE NIEUWSBRIEF !
Onze eerste nieuwsbrief is uit ! Wij zochten een manier om onze donateurs en
andere geïnteresseerden op een andere manier te kunnen bereiken dan via onze
folder en internet. Wij hopen dat deze nieuwsbrief aan de behoefte voldoet. U kunt
hem van onze website downloaden, maar u kunt hem ook bij ons opvragen, wij
sturen hem u dan toe. Wilt u op de mailinglist geplaatst worden, zodat u hem
voortaan automatisch toegestuurd krijgt ? Stuur dan een mailtje met als onderwerp
'nieuwsbrief' naar info@help-2-help.nl.
7 AUGUSTUS 2009 STICHTING HELP2HELP IN 'DE SCHAKEL'
Vandaag verscheen er een flink artikel over onze stichting in het lokale huis-aan-huis
blad 'De Schakel'. Dit ter ere van onze aanwezigheid op de braderie tijdens de
feestweek in 's Gravendeel op 19 augustus a.s.
11 AUGUSTUS 2009 STICHTING HELP2HELP IN HET AD !
Op maandagmorgen 10 augustus is Deborah Jongejan langs geweest voor een
interview, zij is journaliste bij het AD. Al de volgende dag verscheen er een mooi
artikel in het AD en in de Dordtenaar ! Helaas is het niet op de website van het AD
verschenen, maar het vulde haast een hele pagina.
17 AUGUSTUS 2009 KUNSTENAARS UIT DORDRECHT HELPEN STICHTING
HELP2HELP
Naar aanleiding van het krante-artikel in het AD en in de Dordtenaar werden we door
twee kunstenaars verrast. Onafhankelijk van elkaar zochten Barbera van der Poel en
Stefan van den Hout contact met onze stichting. Beiden boden ze ons ansichtkaarten
aan van hun werk. We mogen deze belangeloos verkopen. Uiteraard nemen we de
kaarten mee naar de markt in 's Gravendeel op 19 augustus!
8 SEPTEMBER 2009 JAARVERSLAG 2008 ONLINE
Vanaf vandaag staat ook het jaarverslag over 2008 online. U kunt het jaarverslag
inzien en downloaden van onze website. Indien u een schriftelijk exemplaar wilt
ontvangen, kunt u dit ons per email of per telefoon laten weten, dan sturen wij u een
exemplaar toe.

24 SEPTEMBER 2009 NIEUWS UIT CALCUTTA
Na een paar maanden is Rosalie is sinds kort weer terug in Calcutta. Ze heeft de
scholen Prayrona 1 en 2 al bezocht en schrijft hierover het volgende :
"I visited preyrona 1 today to distribute the clothes for durga puja. The school has
shifted to a new location because the other club members have been giving us
trouble for YEARS. This place is so spacious. It has 2 big rooms and a covered roof.
It's perfect. Reena wants to expand the program to include a vocational program. We
have the space to buy equipment such as sewing machines etc. I think it's a good
idea.
I also visited preyrona 2. Those kids there are really special. They are so well
behaved and so grateful for everything we do. I am so happy we opened that school
and i hope we can get a proper building for them. Your girl, Shanda, was there and
didn't sit still for a minute!!! I think we need to channel her energy into something
useful. Maybe she can churn milk into butter since there is a shortage of butter in
calcutta at the moment.
30 NOVEMBER 2009 AKTIE PUZZELSTUKJES ALBERT HEIJN GESLAAGD :
2319 puzzelboekjes = 13.914 puzzelstukjes !
Er hebben heel wat mensen gehoor gegeven aan onze oproep om puzzelstukjes.
Het was echt geweldig om te zien hoe iedereen enthousiast raakte en zijn buren en
familie ook aanspoorde om de restjes aan ons te geven. Er waren zelfs enkele
scholen aktief in het verzamelen van puzzelstukjes. Iedereen echt heel erg
BEDANKT ! Momenteel hebben we maar liefst 76 puzzels compleet, echt (veel) meer
dan we verwacht hadden. Voor ons is deze aktie dus meer dan geslaagd !
Zie hier het verloop van de aktie in de afgelopen weken :
Tussenstand van 28 november : 72 complete puzzels
Tussenstand van 27 oktober : 25 complete puzzels
Tussenstand van 15 oktober : 8 complete puzzels
Tussenstand van 14 oktober : 0 complete puzzels (vooral stukje 16 mist !!)
13 DECEMBER 2009 DE HOOFDPRIJS IS GEVALLEN OP DE ADVENTSMARKT!
Op de adventsmarkt in Zierikzee, afgelopen 11 en 12 december, is dan eindelijk de
hoofdprijs eruit gegaan bij het enveloppentrekken. Jasper Bin was de gelukkige
winnaar. We wensen Jasper veel plezier met zijn hoofdprijs ! De adventsmarkt was
een groot succes, wij hebben goed verkocht en een mooi bedrag opgehaald !

24 DECEMBER 2009 PUZZELS UITGEDEELD !!
Op 24 december zijn de puzzels uitgedeeld aan de kinderen van de Prayrona-3
school in de Krishnapur sloppenwijk van Calcutta. De kinderen wisten niet wat ze
zagen en begonnen gelijk heel enthousiast te puzzelen ! Iedereen die heeft
meegespaard, alsnog hartelijk bedankt !

