MUSHEMBA
FOUNDATION nyhedsbrev 10.2018
Kære Venner af Mushemba Foundation
& Trinity Skolen,
Vi håber og forventer, at I alle har det godt.
Vi vil gerne bringe en kæmpe stor hilsen videre fra
Mushemba Foundation og Trinity Skolen.
For 2 uger siden besøgte jeg en dame på 85 år.
Hun er lidt gammel – her i Danmark ville hun
måske nok være på plejehjem.. afhængigt af
helbredet. Men i det her tilfælde befinder hun sig i
Tanzania; hun tager sig af sit barnebarn Arnold,
som er 12 år og går i 3. klasse. Heldigvis har
Arnold en sponsor her fra Danmark, så han kan
komme i skole; og han er sikker på at få mindst 2
måltider mad hver dag på Trinity Skolen.
Bedstemoren passer - udover Arnold – 2
børnebørn mere. Vi kan se, at hun er ved at være
gammel, og snart ikke kan klare opgaven længere.
Jeg besøgte hende, og spurgte hende hvordan hun
har det?.. Det første hun sagde, var at hun er meget
taknemlig for den hjælp Arnold får gennem sin
sponsor; og nu kan Arnold hjælpe hende og hendes
søster med forskellige ting.

Jeg skriver denne historie for, at vise hvor vigtigt
jeres støtte er som sponsorer for de her skønne
men udsatte børn; og hvilken positiv indvirkning
jeres hjælp har på hele familien
Vi vil gerne opmuntre jer til, at fortsætte med at
støtte Mushemba Foundation og Trinity Skolen.
Lige nu har vi brug for sponsorer til de nye elever
der skal begynde på Trinity Skolen i januar 2019.
Vi håber mange af jer vil melde jer, så vi kan gøre
en forskel for endnu flere dejlige børn i Tanzania.

Medlemmer
Vi vil rigtig gerne opfordre jer til, at blive
medlemmer hvis I endnu ikke er det. Som forening
i Danmark har vi rigtig meget brug for medlemmer
for, at vi kan fortsætte arbejdet. Derfor håber vi, at
rigtig mange af jer vil melde jer ind, hvis I ikke
allerede er medlemmer. Det er en stor hjælp for os
i forhold til det arbejde vi gør, med at hjælpe de
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udsatte børn i Tanzania.
Det koster 50 kroner om året.
Man kan enten melde sig ind via vores
hjemmeside: www.mushembafoundation.org eller
skrive til os på vores mail:
mail@mushembafoundation.org
så skal vi nok hjælpe og guide jer igennem.

Mushemba Dag
Mushemba dagen nærmer sig med hastige skridt;
Vi vil gerne invitere jer til denne dag –
Mushemba dagen 2018, som ligger den 27.
oktober.
Det bliver en rigtig hyggelig dag, med masser af
dejlig musik, foredrag, info, boder osv.

Kontakt: Josephat & Lea Knudsen Mushemba, Mågen 18, 6270 Tønder.
Tlf.: 21 66 37 99 E-mail: mail@mushembafoundation.org
Kontonummer: 7990-1061220 Mobile Pay: 69502
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Hele arrangementet foregår i kantinen på Tønder
Gymnasium. Se programmet for dagen her:

Tilmeldingsfrist er 1. marts 2019, men vent ikke
for længe med at melde til.
Velkommen alle sammen til en super dag i godt
selskab.

Tur til Tanzania i 2019
Den 1. -12. juli arrangerer vi en tur til Tanzania –
til bl.a. at besøge Trinity Skolen, familiebesøg,
osv. så man kan få et lille indblik i hvordan
børnene har det på skolen og i deres hverdag
hjemme.
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På snarlig genhør.

Mange efterårshilsner og tanker fra

Josephat & Lea

Vi håber at rigtig mange har lyst til at tage med på
turen denne gang, og få nogle gode oplevelser for
livet – det er bestemt et besøg værd.
Her er invitationen; det endelige program kommer
ud i starten af det nye år.
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