Face 2 Face
Dankzij de versoepelingen van de coronamaatregelen is er steeds meer mogelijk. Dit
betekent dat ook wij van KASH steeds meer kunnen ondernemen. En we merken nu al dat
het promoten van ons project in levende lijve veel effectiever en vooral veel leuker is. Ook is
het ‘face to face’ een stuk interactiever: We kunnen het enthousiasme van de
geïnteresseerden nu eindelijk zien. En er zullen ook veel activiteiten zijn waarbij u actief uw
steentje bij kunt dragen.

De Startzondag en ‘Welkom Thuis middag’
Zoals net vermeld is kunnen we meer publiekelijke
activiteiten houden. Op zondag 19 september was de
eerste gezamenlijke startzondag van protestantse
gemeente HAS (Helmond Asten Someren) op de locatie
“Camping de Somerense Vennen” in Lierop. Voor het eerst
sinds lange tijd kon men elkaar live ontmoeten tijdens en
na de kerkdienst die in een grote schuur plaatsvond.
Tijdens de startzondag wordt het nieuwe seizoen afgetrapt
met dit jaar als thema Veerkracht. Een aantal van de KASH
leden was tijdens de dienst aanwezig en vertelde de
aanwezigen over het project. Aan het eind van de dienst
werd er gecollecteerd voor KASH. Dat is geweldig! Na de
dienst was er koffie of thee met gebak en koekjes,
zelfgebakken door gemeenteleden. Later brak de zon nog
door tegen het einde van deze mooie dag.
Tijdens de ‘Welkom Thuis middag’ werd het kerkelijk
activiteitenprogramma gepresenteerd.https://helmond.protestantsekerk.net/. Uiteraard
waren wij ook van de partij met een gezellig praatje, versnaperingen en mooie producten uit
Kenia waarvan een deel door de bewoners van de APDK kliniek in Mombasa zijn gemaakt.

Voorbereidingen muziekmiddag en loterij
Het is bijna zover! Op 31 oktober 2021 organiseren de deelnemers van KASH een
muziekmiddag met aansluitend een loterijtrekking in de Bethlehemkerk in Helmond. Vanaf
13:00 kunt binnenlopen. Om 14:00 kunt u kijken naar een aantal muzikale optredens door
de deelnemers. Vanaf 16:00 worden de prachtige prijzen, aangeleverd door tientallen
Helmondse sponsorbedrijven, verloot. De voorbereidingen zijn in volle gang en de prijzenlijst
staat online op onze website. U kunt nog tot zaterdag 30 oktober loten kopen bij een van de
deelnemers of via de website.
We kijken erg uit naar dit evenement en we hopen u ook te zien. Het gaat ongetwijfeld een
onvergetelijke middag worden.

Even alles op een rijtje:
Waar?:
- De Bethlehemkerk, Sperwerstraat 2 in Helmond
Wanneer?:
- Zondag 31 oktober van 14:00 tot 16:00, inloop vanaf 13:00
Wat heeft u nodig?
- Uitsluitend toegang na aanmelding via:
https://www.kashjongerenprojecten.nl/product/5395944/aanmelding-31-oktober
- Vanwege de nieuwe coronamaatregelen zullen wij u moeten controleren op een
vaccinatiebewijs of een negatieve coronatest

Update Solarproject
Goed nieuws! Recentelijk hebben vanuit Kenia de volledige lijst met technische gegevens
van de zonnepanelen ontvangen. Het is erg fijn dat er al zo’n goede vorderingen zijn rondom
het daadwerkelijke product van ons project.
We willen Henk Meulink van ‘Mijn Energiefabriek’ bedanken voor zijn steun aan ons project.
Zo hebben we al behoorlijk wat advies over de zonnepanelen gekregen. Henk is toevallig
een keer bij dezelfde APDK kliniek geweest. Het is een klein wereldje waar we in leven!
Een belangrijke nieuwe verandering is dat we nu rechtstreeks afspraken maken met de
lokale ondernemers in Kenia over het solar- en het poolproject. Voorheen ging dit via de
APDK kliniek. Hierdoor kunnen we sneller en gemakkelijker voorbereidingen treffen voor het
werk dat we in augustus 2022 gaan verrichten in Mombasa. Voor het poolproject is een
nieuwe ondernemer gevonden. De communicatie loopt erg vlot; We komen veel
gemakkelijker en sneller in contact over de afspraken rondom het therapeutische bad.

KASH jongerenprojecten steunen en/of wilt u meer weten?
Ons streefbedrag is met 16 mensen minimaal € 45.000,- geworden. 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 op rekeningnummer
NL67 INGB 0001118970 o.v.m. KASH jongerenprojecten
Meer weten?
Stuur dan een berichtje naar kash2022project@gmail.com , kijk op onze facebookpagina
@kashjongerenprojecten of website https://kashjongerenprojecten.jouwweb.nl/
Hartelijke groet namens de groep van Cathy Erbrink, Allard Venema en Bart Huckriede
Geschreven door Daan van den Einden, één van de enthousiaste deelnemers

