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Beste Sponsor,

Wat fijn dat u deze mail opent en interesse heeft in het werk van FCM Holland. 

Wij willen u graag informeren over een aantal projecten van de afgelopen tijd en 

ons nieuwste project waar wij uw hulp bij kunnen gebruiken. 

Zonnepanelen 
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We gaan zonnepanelen op de missie installeren! Dat is hard nodig, omdat in 

Zambia de stroomvoorziening erg onbetrouwbaar is. Stel je voor, je ligt in het 

ziekenhuis en de stroom valt uit. Of je medicijnen zijn bedorven omdat ze niet op 

de juiste temperatuur bewaard zijn. Hopelijk is dat binnenkort verleden tijd op de 

missie. 

Het project wordt technisch en financieel ondersteund door de stichting Our 

Energy Foundation, een non profit organisatie gericht op betrouwbare 

energievoorziening in ontwikkelingslanden. Oak de Wilde Ganzen financiert het 

project. ledere euro die gedoneerd wordt, verdubbelen zij! De totale kosten voor 

de aanleg van het hele systeem - inclusief een batterijenpakket voor opslag van 

de opgewekte elektriciteit- bedragen ca. €80.000. Een heel bedrag alles bij 

elkaar. Maar het komt erop neer dat wij daarvan zelf €20.000 op moeten halen. 

Een fors bedrag in lastige tijden. Maar we hebben er vertrouwen in dat we hierin 

weer zullen warden gezegend. Wilt u / wil jij oak tot zegen zijn? Doneren kan 

naar het onderstaande bankrekeningnummer. 

FCMH l b a n  NL82 INGB 0 0 06775158 

De opruimactie in Zambia 
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Tijdens ans bezoek aan de missiepost hebben we in een overleg met het 

schoolbestuur en de missie gesproken over de vervuiling door plastic random de 

missie en bij school. De ernst van plastic vervuiling begint oak langzaam aan in 

Afrika door te dringen. We voegden de daad bij het woord en gingen aan de 

slag. 

Het schoolbestuur, het management van missie en Adri en Maarten 

verzamelden zich op donderdag bij de school, en gewapend met vuilniszakken 

prikkers en een container werd alle plastic en afval verzameld. Het resultaat na 

2 uur werken: 3 vuilcontainers vol plastic en een schone omgeving random de 

missie! 

We spraken af dit in de toekomst regelmatig te blijven doen, en oak op school in 

de lessen aandacht aan het opruimen van plastic afval te besteden. Al met al 

was dit een leuke en nuttige middag die hopelijk in de toekomst tot een 

schonere omgeving gaat leiden! 

Telefoons, laptops & bodywarmers 
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Toen Maarten en Adri in juni naar de missie zijn geweest, hadden ze wat extra 

bagage bij zich: gebruikte mobiele telefoons en laptops gekregen van diverse 

mensen na een oproep. Super bedankt daarvoor! 

Verder hebben we enige tijd geleden van een advocaten kantoor in Rotterdam -

waar Adri's nicht Marieke werkt - een partij verouderd promotiemateriaal 

gekregen, zoals tassen, schrijfblokken en bodywarmers. Vooral die 

bodywarmers - die ook nog eens prima bescherming boden aan de laptops en 

phones bij het verpakken van de spullen - bleken bijzonder populair. We hebben 

de meegekregen spullen aan de kerk geschonken en die hebben ze uiteindelijk 

verkocht voor een mooi bedrag. Bedankt alle gevers! 

Heb je nog mobiele telefoons of laptops over voor Zambia? Deze kun je 

inleveren bij Peter Klijnjan, Zwarte Paard 1 c in Alblasserdam. 

Speeltoestellen gesponsord door Bright Star Education 
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Het weeshuis is vorig jaar helemaal opgeknapt met sponsorgeld van Bright Star 

Education. Het ziet er prachtig uit, zeker als je het vergelijkt met hoe het was. 

Als kers op de taart had BSE nag een extra bedrag toegezegd om een speeltuin 

voor de kinderen aan te leggen. Het heeft even geduurd, omdat de 

mogelijkheden daarvoor in Zambia beperkter zijn dan in Nederland, maar een 

paar weken geleden was het zover en werden de speeltoestellen geleverd. 

Prachtig om te zien hoe de weeskinderen en kinderen van de pre-school zoveel 

plezier hebben in de nieuwe speeltuin. Geweldig wat een feest! 

Even voorstellen ... Benthe van Rumpt 

5/6 



Nieuwsbrief FCMH december 2022

Een paar weken terug ben ik als nieuw lid aangesloten bij FCM Holland, daarom 

zal ik mijzelf even kart voorstellen. lk ben Benthe van Rumpt, 18 jaar en studeer 

momenteel 'Marketing of Social Business'. Hier hoop ik steeds een beter inzicht 

te krijgen wat belangrijke kenmerken zijn van (a.a.) nonprofit organisaties om te 

kunnen groeien. Binnen FCMH krijg ik de mogelijkheid om te helpen met de PR 

en oak hoop ik uiteindelijk meer te kunnen betekenen voor de jongeren, zodat zij 

oak op een eigen manier een bijdrage kunnen leveren. lk vind het heel bijzonder 

om te mogen helpen met zo'n mooie organisatie! 

Adri, Peter, Maarten, Wout, lneke, Carla, Benthe 

@ f 

Oranjestraat 38 

Alblasserdam, ZH 2952 AH , Netherlands 
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