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Op deze wijze proberen we u, enkele malen per jaar, op de hoogte te houden van ons reilen en zeilen.

Bijna is het zover.
Na een seizoen van actievoeren en fundraising vertrekken we met
z’n tienen maandag 16 juli vanaf Schiphol om te gaan bouwen. In
El Seibo lopen de voorbereidingen al voor het gedeelte dat we bij
het medisch centrum aan gaan bouwen. Op 3 augustus komen we
weer terug.

Wat gaan we doen deze keer
Het medisch centrum
Uiteraard gaan we verder met het medisch centrum. We gaan
dan de 4 spreekkamers die we in 2011 als ruwbouw hebben
neergezet, verder afmaken en een stevig stuk bijbouwen. In de
sloppenwijk is nog steeds te weinig medische zorg.
We hebben het benodigde bedrag ruim binnen.
Een extra leslokaal
De school bestaat nu uit 6 leslokalen. De capaciteit hiervan begint aan de grens te komen.
Om een 7 e lokaal te realiseren hebben we van een stichting in Nijkerk het benodigde bedrag ter beschikking
gekregen. Inmiddels zijn, op de reeds bestaande fundering, door bouwvakkers uit de sloppenwijk, de muren al
gezet.
Eigen drinkwatervoorziening
Met lokale fondswerving en wat giften uit Nederland wordt op dit moment een gebouwtje neergezet om een
eigen pomp en filterinstallatie voor drinkwater te realiseren.
Op deze wijze kunnen we de mensen in de sloppenwijk goedkoop drinkwater gaan aanbieden .
Computers
Ook dit jaar hebben we van een bedrijf een viertal afgeschreven laptops gekregen. Ze staan al ingericht (in het
Spaans) klaar om mee te nemen.
Kinderwerk
Ook dit jaar hebben we, op bouwdagen, in de ochtend een kinderprogramma.
Wat hebben we nog nodig
We kunnen zaken als schoolschriften, kleurpotloden, pennen e.d. goed gebruiken. Heeft u nu van dit soort
zaken waar u vanaf wilt, u kunt ze kwijt op onderstaande adressen .

En verder
De Website
De website loopt helaas wat achter. We hadden gehoopt onze geheel nieuwe site al in de lucht te hebben.
Dat is helaas niet gelukt. We hopen de site na de werkperiode spoedig te plaatsen.
Volgend seizoen
We zijn al een aantal zaken voor het volgend seizoen op de rit aan het zetten.

De werkperiode is, voorlopig, 29 juli – 17 aug. 2013.
Uiteraard zoeken we voor 2013 (en de jaren na daarna) mensen die mee willen doen (minstens 16 jaar in aug.
dat jaar)
Fondswerving: Giften (aftrekbaar) zijn welkom op rekening 51.94.80.767 t.n.v. Seibo Werkgroep te Putten.
Voor informatie over ons project, zie: http://www.seibowerkgroep.nl.
Contact:

Stoffel Bos, Kerkstraat 157, tel: 0341-357011, email: stoffel@seibowerkgroep.nl
Johan Bos, Wallenbergstraat 54, tel: 0341-750254, email: johan@seibowerkgroep.nl

