Door de bomen het bos blijven zien
Hoewel de situatie in de wereld omtrent Covid 19 weer steeds grimmiger wordt, moeten we
allemaal toch verder met het ‘normale’ leven. De kunst is om het hoofd koel te houden en te
kijken wat er wél mogelijk is, ondanks de beperkingen. Wij van KASH gaan niet bij de
pakken neerzitten maar we kijken met een positieve mindset naar wat we op het moment
hier en voor Kenia kunnen doen. Vanuit het besef wat kerst beleven eigenlijk écht is! Door
samen het grotere geheel te blijven zien en het doel voor ogen te houden, is het makkelijker
om creatief te zijn en te improviseren. Zo zijn wij van plan om gewoon vol goede moed
activiteiten ten voordele van de APDK Kliniek te blijven organiseren, aangepast aan de
coronamaatregelen.

Kerstmarkt
Ondanks de coronamaatregelen zien wij toch de mogelijkheid om kerstmarkt te houden.
Deze activiteit vindt plaats op zaterdag 18 december in de Bethlehemkerk te Helmond van
11 tot 14 u. Toegang is met QR code en mondkapje. We hebben een praktische doorstroom
looproute bedacht om het zo efficiënt en zo veilig mogelijk te maken. Ook zal een gedeelte
van de markt zich rondom de kerk bevinden, in de frisse buitenlucht. Op deze manier kan
iedereen zich aan de 1,5 meter-regel houden. Gelieve contant te betalen, maar digitaal
afrekenen is ook mogelijk.
Genoeg formaliteiten… nu over de kerstmarkt zelf. Momenteel is het een stuk lastiger om de
kerstmarkten in Aken of Keulen te bezoeken, maar wij van KASH bieden u een feestelijk
alternatief! Op onze kerstmarkt kunt u genieten van verschillende food en non-food
producten. De opbrengst gaat naar het Keniaproject. U kunt genieten van bijvoorbeeld een
lekker glaasje glühwein en tegelijkertijd ons project steunen. Verder is er een mooi aanbod
aan kerstspulletjes, kerststukjes en verschillende feestelijke versnaperingen (...en
toepasselijke kerstmuziek natuurlijk). We hopen u op de 18e te zien! Via onze website kunt u
ook bekijken wat we aanbieden en bestellen. Wij kijken uit naar deze feestelijke afsluiting
van het jaar. 2022, hét jaar dat we naar Kenia gaan, staat al voor de deur…
Global Goals
KASH Jongerenprojecten en Stichting Kadowinja werken sinds het begin van ons project al
samen. Wij doen mee aan de gemeentelijke actie ‘Helden van Helmond’ met 17 doelen om
de wereld lokaal en internationaal beter te maken, ook bekend als ‘Global Goals’. Het gaat
bijvoorbeeld om duurzame energie die we voor de APDK kliniek organiseren met aanleg van
zonnepanelen, maar ook partnerschap voor goede doelen en inzet voor een samenleving
waar iedereen mee kan doen, door bijvoorbeeld de aanleg van een therapiebad voor de
kinderen van de kliniek. Ook in Helmond hebben we allerlei acties. Klik hier voor meer
informatie over de Global Goals actie van de gemeente Helmond. Stichting Kadowinja is één
van onze partners en al langere tijd actief met Global Goals. Onze samenwerking verstevigt
de gezamenlijke inspanningen op alle 17 doelen voor betere leefomstandigheden en dat
doen we ook samen met parochie Damiaan de Veuster.

KASH jongerenprojecten steunen en/of wilt u meer weten?
Sponsoren kan via belastingvrij (ANBI) geld overmaken naar reisorganisatie Livingstone
Amersfoort via rekeningnummer IBAN: NL72 INGB 0000 0044 47. Vermeldt hierbij: KASH
jongerenprojecten.
Overmaken naar de Bethlehemkerk Helmond kan ook, via
giften rekeningnummer NL67 INGB 0001118970.
Meer weten?
Stuur dan een berichtje naar kash2022project@gmail.com of kijk op onze facebookpagina:
@kashjongerenprojecten.

Hartelijke groet namens de groep van Cathy Erbrink, Allard Venema en Bart Huckriede
Geschreven door Daan van den Einden, één van de enthousiaste deelnemers.

