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Kære medlemmer af og sponsorer for Vestkenyas Venner
Først en tak til jer alle for den støtte, I yder gennem jeres medlemskab og/eller sponsorat til et skolebarn i Asembo.
Igen i år opfordrer vi til at give en julekurv til trængende i Kanyakoo og Kagwena
Mochiewo.
Sidste år gav I 14.050 kr., som vi sendte til de to landsbyer. Vi håber, at mange igen i år
vil følge opfordringen og være med til at glæde en fattig familie i juletiden.
En kurv koster 100 kr., men hvis du synes, du ikke ønsker at give så meget, er du velkommen til at give et mindre beløb. Så kan to eller flere være sammen om en kurv.
I kurvene vil der være ca. majsmel, hvedemel, ris, 1 pose salt, mælk, sæbe, te, madolie og
en kylling. Det kan være lidt forskelligt afhængigt af, hvad der i øjeblikket kan købes på
det lokale marked.
Indbetaling til julekurve kan ske på vores konto i
Frøs Herreds Sparekasse, reg. 9738, konto 2176432 eller MobilePay nr. 35350.
Vi har fået den opdaterede udgave af MobilePay, hvor pengene automatisk overføres til
foreningens konto.
I feltet ”Meddelelse til modtager” kan man skrive julekurv. Navnet på betaleren er ikke
nødvendig, da dette automatisk oplyses på kontoudtoget.
Pengene overføres i år til Kanyakoo og Kagwena Mochiewo ca. 10. december. Vi har lært,
at det tager nogen tid, inden pengene når frem til foreningerne. Derfor vil vi sende i så
god tid, så bestyrelserne kan nå at modtage dem og få indkøbt og uddelt kurvene inden
jul. Vi håber, at jeres donationer vil indgå på foreningens konto inden da.
Man er naturligvis meget velkommen til at giver kurve til flere familier. Hvis nogen ønsker, at en kurv skal gå til et bestemt barn eller en bestemt familie, kan det også lade sig
gøre. I så fald bedes man give besked om dette f.eks. i en e-mail til undertegnede.
Venlig hilsen
på bestyrelsen vegne
Kurt Pedersen, kasserer
ruthkurt@icloud.com

