Redactie:

Klein dorp met een groot hart
Ieder jaar organiseren Peter & Teresa uit het
kleine pittoreske dorpje Lutkewierum een
kunstexpositie en open tuin. Al twee jaar zetten
zij zich zeer actief in voor COLT. Hun zoon
Wouter is zelfs afgelopen zomer 9 weken als
vrijwilliger bij COLT aan de slag geweest. Tijdens
hun expositie verkopen ze ook de mooie COLT
shop artikelen. Dit jaar heeft hebben zij maar
liefst €3.090 ingezameld. Ontzettend bedankt
Peter & Teresa! www.lytsewierrum.nl

Frida de Boer
Tina Beekman – Tolner

E-Mail:
frida@colt-cambodia.org
tina@colt-cambodia.org

Website:
www.colt-cambodia.org
Je vindt COLT ook op
facebook en twitter

COLT helpt kinderen
in Cambodja
Helpt u COLT?

Annemiek haalt een nat pak!
Oud vrijwilligster Annemiek Havinga, inmiddels woonachtig in Phnom Penh waar ze als juf werkt
op een internationale school en nog steeds met enige regelmaat te vinden is bij COLT, meldde
zich na onze oproep spontaan aan voor de jaarlijkse Mekong swim. Ze is actief op zoek gegaan
naar sponsoren voor haar sportieve uitdaging en vol goede moed sprong zij op 26 april de grote
machtige Mekong rivier in. Dat viel allemaal nog best tegen. De stevige stroming zorgde ervoor
dat menig zwemmer behoorlijk uit zijn koers raakte maar Annemiek gaf niet op en bereikte na
12.52 min. de overkant. Met haar actie heeft Annemiek €400 overgemaakt naar onze 1% actie.
Enorm bedankt Annemiek!
Gezelligheid in België
Oud vrijwilligers Lieve & Pieterjan zetten zich al een
aantal jaar in voor twee projecten in Cambodja
waaronder COLT. Om de twee jaar houden zij voor
familie, vrienden en bekenden een benefiet BBQ
waarbij ze de opbrengst verdelen onder de twee
projecten. Op 3 mei jl. waren er ruim 300 mensen die
gezellig mee kwamen eten. Net als tijdens een eerdere
editie hadden Lieve en Pieterjan ook weer een leuke
stand ingericht met de COLT shop spulletjes. Lieve en
Pieterjan hebben ons inmiddels laten weten dat zij
maar liefst €5.000 euro tbv. onze nieuwbouw hebben
overgemaakt naar COLT! Een prachtig bedrag dat door
onze Duitse sponsor ook nog eens wordt verdubbeld.
Lieve en Pieterjan en iedereen die een bijdrage heeft
geleverd aan dit mooie bedrag, heel hartelijk bedankt
namens iedereen bij COLT!

Vacature: word jij onze nieuwe vaste maandelijkse donateur?
Met de komst van het nieuwe gemeenschapscentrum zijn wij op zoek naar nieuwe vaste donateurs. We
kunnen meer Cambodjaanse gezinnen en kinderen helpen op een manier die goed aansluit bij de
hulpvraag van het land. Zoals u begrijpt brengt “meer mensen helpen” ook meer kosten met zich mee.
Daarom hebben we uw maandelijkse steun heel hard nodig.
We zijn enorm dankbaar voor alle mooie acties, donaties, steun en positieve reacties op ons project en
in het bijzonder de nieuwbouwacties. COLT is een finacieel gezonde organisatie en dat willen we graag
zo houden. Daarom zijn we op zoek naar meer vaste donateurs die ons project maandelijks met een vast
bedrag willen ondersteunen.

HELP ONS
EN WORDT
DONATEUR

Al met €5,- per maand help je mee om Cambodjaanse kinderen en hun families een betere toekomst te
geven. Wordt nu donateur en stort maandelijks een vast bedrag op het COLT rekeningnummer IBAN
code: NL81 RABO 0120 0249 42

Heel hartelijk dank!
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