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Adresgegevens 
Stichting:
Stichting Kinderen in Colombia
Bram van Os, secretaris
De Weitas 3, 8309 AW Tollebeek
e-mail:bramvanos74@gmail.com
bankrekening: 332262561

Hallo gewaardeerde donateurs
en belangstellenden

We willen u graag weer eens real life ontmoeten. We gaan
daarom een bijeenkomst organiseren om in contact te
komen met onze donateurs. We willen u graag toelichten wat de stand van 
zaken is met betrekking tot de projecten en van u horen hoe u tegen de 
stichting en haar werk aankijkt. 

Gezien de verdeling van onze donateurs over Nederland, lijkt het ons handig 
om 2 avonden te organiseren. Eén avond in Katwijk en één avond op Urk. 
Wees alstublieft zo vrij ook introducees mee te nemen, iedereen is welkom.
We zullen u allen nog apart een uitnodiging sturen met een datum, tijdstip 
en locatie.

Website
Voor meer foto’s
van de bouw van de
nieuwe school San
Nicolas verwijzen wij u
naar de website:
www.kidsincolombia.com

Daar kunt u ook informatie en 
foto’s van de overige projecten 
bekijken. Wij zijn erg blij en 
trots dat wij met behulp van 
onze donateurs deze projecten 
kunnen blijven steunen.

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk 
gemaakt door Flynth, Kerkstraat 54 in 
Katwijk.

Facebook
Onlangs hebben wij een 
Facebook pagina aangemaakt. 
Ook via deze weg kunt u 
op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen van de diverse 
projecten.

V.l.n.r.: bestuurslid Nico Hoek, bestuurslid Bram van Os en contactper-
soon Colombia Fausto.
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Initiatieven:
Nico Hoek zal op 17 april een 
powerpoint presentatie geven bij 
Vrouwenvereniging Jochébed in 
Katwijk aan Zee. Deze vrouwen 
komen tijdens het winterseizoen 
iedere woensdagavond bij elkaar.

School San Nicolas
Na onze terugkomst van het werkbezoek op 2 
december 2011 is half december begonnen met de 
bouw van de nieuwe school. De bouw is voortvarend 
van start gegaan. We werden door Fausto iedere maand 
op de hoogte gehouden. Fausto stuurde ons foto’s van 
de voortgang van de bouw.

Half augustus 2012 is de school in gebruik genomen. 
Dit betekent dat in acht maanden tijd de beneden 
verdieping van de school in gebruik kan worden 
genomen. Wanneer er voldoende geld is dan wordt 
gestart met de bouw van de tweede en derde 
verdieping van de school. Wij zijn dan ook steeds op 
zoek naar nieuwe donateurs. Zoals u kunt zien wordt 
uw geld goed besteedt.


