Nieuwsbrief Januari 2017
In deze nieuwsbrief kunt u de informatie lezen
over de kinderen van Bander-Patti gemeenschap.

Toch hebben we een kans gekregen. Door uw
sponsoring. Wij zijn blij dat we deze kans
gekregen hebben en willen u van harte bedanken.
Twee kinderen hebben de laatste toets in
december niet kunnen doen, ze waren ziek,
hierdoor zijn ze blijven zitten. In april krijgen ze
nog een herkansing om deze toets in te halen
mochten ze slagen, gaan ze alsnog door naar de
andere klas.

Straat waar de Bander-Patti gemeenschap woont

Schooljaar 2016
Het schooljaar 2016 zit er alweer op. In
december hebben de kinderen hun laatste toets
moment gehad en half januari 2017 is het nieuwe
schooljaar weer begonnen.

Als de kinderen van school gaan krijgen ze een
horloge voor hun prestaties.
Er zijn in december 2016 zes kinderen van school
gegaan. Een van de meisjes gaat naar een andere
school en vijf zijn geslaagd.
Misschien leuk om te weten is, dat twee van de
meisjes welke vorig jaar van school zijn gegaan,
een cursus doen in fashion designing.
Kinderen met hun nieuwe schoolboeken

Kerstfeest
Kerstfeest met de kinderen werd als voorgaande
jaren gevierd in de Kapel van het Leger des Heils.
Daar de kapel niet eerder beschikbaar was werd
de viering op twee januari 2017 gevierd.

Hierboven ziet u Md. Tanveer Khan & Md. Alfaiz,
het zijn vrienden. Beide jongens hebben dezelfde
passie ze willen door studeren voor Chef-kok. Ze
hebben hun toetsen gehaald en zitten nu in klas
tien.
Ze schrijven dat ze beiden uit een gezin komen
waar naar school gaan geen optie was. Onze
ouders kunnen het niet betalen.

Wachten wat er komen gaat

Sommige kinderen namen hun ouders mee naar
het kerstfeestweer anderen hun broertje/zusje.
Als iedereen een plaatsje gevonden heeft worden
ze allemaal welkom geheten. Na het kerstverhaal
wordt hun verteld wat er deze dag zoal gaat
gebeuren.

En nog meer gelachen……. Er wordt gedanst en
spelletjes gedaan. Iedereen doet mee en de
winnaar krijgt een prijs.

Er is weer hard gewerkt om het eten op tijd klaar
te krijgen. De vrouwen vinden het gezellig om
samen het eten te bereiden

Het was weer een prachtige dag. Het team in
India heeft z’n best gedaan en is voldaan.

Samen eten

Wij willen iedereen die ons dit jaar geholpen
heeft op wat voor manier dan ook, hartelijk
bedanken!
We wensen u een gezegend & gezond 2017 toe.
Team Global Care Foundation.
Gezellig en veel gelachen….
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