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Teaching 

 

Innocent - leder af GLOFEO 

 

Nyhedsbrev nr. 2.      

 

Kære medlemmer!  

Vi har haft et forrygende efterår med en kolossal opbakning. I skrivende stund er vi 55 medlemmer hvilket er mere 

end vores mål på 50 medlemmer. MEN vi stopper ikke her! Næste delmål er at blive 300 medlemmer.  

Hvis vi bliver 300, kan vi opnå ret for private donorer til at trække gaver fra i SKAT.  

Vi byder alle nye medlemmer velkomne og jo flere vi er, jo stærkere står vi som forening. 

Vi har nu sendt 3 fonds ansøgninger og flere er på vej.  

Der er mange om buddet og der skal helt sikkert meget fodarbejde til før de nødvendige midler er i hus. Er der nogen 

af jer medlemmer, der er skrappe til at formulerer ansøgninger og 

måske kender fonde vi kan søge midler i, hører vi gerne fra jer. Vi vil 

betale legatregistret for at få en liste over relevante fonde for vores 

projekt, og arbejder løbende med ansøgninger. 

 

En foreløbig aktivitetskalender for 2016 

3. marts Gloria holder foredrag om ’Hvorfor den danske højskoleidé 

er brugbar i Tanzania’ 

Foredraget vil blive holdt i Odense og på engelsk. 

9. april Generalforsamling kl. 13 - 17 

Sted: Otterup – Vi vil arrangere godt med Tanzaniansk mad 

og lysbilleder mm. Så kom og vær med! Alle medlemmer er velkomne! Nærmere deltaljer følger senere, 

men husk at tilmelde dig senest 19.3.16 på post@watoto.dk, af hensyn til vores logistik. 

Forslag til Generalforsamlingen skal være post@watoto.dk i hænde senest 4 uger før – altså senest 

12.3.16 

30. april Loppemarked 

For at samle penge ind til at komme i gang, vil 3 medlemmer sætte et loppemarked op i Otterup, hvor vi 

vil sælge effekter som er doneret af jer og andre der har noget de skal af 

med. Effekter og legetøj kan afleveres fra 9.4.16. Hvor de skal afleveres vil 

komme senere.  

Sted: Otterup – ved loppemarkedsgruppen. Indtil nu har den kun 3 

medlemmer, men kan godt bruge flere hænder. Alle er velkomne til at 

være med i loppemarkedsgruppen – skriv til Michael@watoto.dk .  

Alle indtægter fra loppemarkedet går ubeskåret til projektet. 

September Besøg fra Tanzania, hvis vi kan skaffe midler. Besøg af vores partner 

Innocent fra GLOFEO, som kan fortælle om børn i Tanzania, og lære os at 

kende. Vi arbejder på at søge midler til at få besøget i stand. 

14.-23. oktober 

Tur til Tanzania med besøg ved børnehuset og i Serengeti Nationalpark se watoto.dk – gruppen på 

facebook  

Er der nogen der ligger inde med 

brugte kridtfarver, har vi brug for 

alle dem vi kan få før 15.1.16 - til 

brug i Tanzania 
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Turen vil komme til at koste ca. 15.000 kr. for rejse og ophold. Som deltager betaler du derudover for 

dine egne drikkevarer. Alle betaler på lige fod. Der kommer nærmere om turen og indbetaling af 

depositum i løbet af foråret. 

Det bliver en tur du aldrig glemmer, så begynd allerede nu at spare op! 

Næste delmål  

Vores næste delmål er at samle 25.000 kr. ind til brug direkte på børnehusprojektet. Vi har tænkt at spørge 

forskellige virksomheder om de vil sponsorere et beløb. Ved en gave på 1000 kr. vil vi sætte firmaets logo på vores 

hjemmeside. Målet er at samle 25.000 kr. ind før 1. april.  

Det vil gøre at vi kan komme i gang i det små, med at leje et egnet hus og starte en lille gruppe børn op 

Har I forslag til hvem der kunne tænkes at ville donere?  

LEGETØJ 

Flere medlemmer har allerede spurgt om vi ikke skal bruge legetøj til huset.  

Jo, det skal vi! Vi er dog nødt til at være kritiske med hvilket legetøj der er tale om, 

for at vi opfylder formålet med huset. Derfor har vi valgt følgende grupper af 

legetøj:  

Dukkestel og ting til at lege køkken   

dukker,  

1 dukkehus,  

1 dukketeater og dukker 

LEGO, (gerne med manualer)  

Duplo,  

Brio tog,  

Bilofix,  

puslespil (krav til genkendelighed af billedet – f.eks. ikke 

tornerose),  

kostumer (fra fastelavn og teater) 

Hvis I har legetøj liggende eller kender nogen der har, så vil vi bede jer gemme det lidt og så vil vi på et tidspunkt 

foranstalte en indsamling. I er meget velkomne til at kontakte Maria Jensen på maria@watoto.dk .  

Legetøj, der ikke er anvendeligt i Børnehuset, kan sælges på loppemarkedet. Kravet er dog at legetøjet skal være 

intakt og i god stand. 

Har I brugte farver til papir – ikke tusch eller fedtfarver! - vil vi meget gerne samle dem ind inden 15. jan 2016. De   

skal bruges til et event i Tanzania, som GLOFEO vil arrangere for at samle midler ind til Børnehuset. 

Næste bestyrelsesmøde er den 23. februar 2016 – alle bestyrelsesmøder er åbne, men kræver at I tilmelder jer 

deltagelse senest 1 uge før på post@watoto.dk.  

Hermed vil vi ønske jer alle et godt nytår  

Med mange hilsener fra bestyrelsen 

Gloria, Birgit, Maria og Michael 
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