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NYHEDSBREV Nr.  

Det er sommer og solen skinner!  

Det er svært at koncentrere sig om andet end at få gang i køkkenhaven og planlægge sommerferie!  

I vores lille forening kæmper vi også med tiden, der ikke vil slå til. Så derfor sker der ikke så meget, som vi 

gerne ville.  

Den 9. april havde vi generalforsamling.  

Vi godkendte formandens beretning og regnskabet.  

Vi vedtog nye vedtægter, som valg af bestyrelse og at ingen i foreningen har noget økonomisk ansvar.  

Vi fik indvalgt et nyt bestyrelsesmedlem, Jørn Færgemann. Dejligt! Velkommen Jørn! Vi ser frem til et godt 

samarbejde!  

Vi fik diskuteret budget og aktiviteter i det kommende år. Alt står og falder på om vi får starthjælp via CISU 

og/eller fonde. Ellers bliver det svært, selv om motivationen i Bukoba ikke fejler noget… Kender I nogen der 

gerne vil donerer selv et lille beløb, vil det være en uvurderlig god hjælp til at komme i gang.  

Besøg hos vores partner i Tanzania 
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Skoleklasse i Engelsktimen 

Hermed en kort forårshilsen, med ønsket om en god sommer! 

Bestyrelsen 

Watoto.dk / Arbejdsgruppen for børnehus i Tanzania  

Husk at melde jer til turen til Tanzania i oktober! Vi glæder os til at vise jer projektet – og lidt af Tanzania, så 

I kan se det nytter at skabe udvikling i nærområderne.  

Følg med på facebook: watoto.dk og vores hjemmeside: www.watoto.dk   

Som I kan se af vedlagte folder 

inviterer vi til besøg i Tanzania i 

efterårsferien (uge 42). Det bliver et 

besøg, hvor alle der ikke har været i 

Østafrika før, vil opleve utroligt meget 

nyt. Selvfølgelig vil børn og leg med 

børnene være i fokus, men også 

oplevelsen af et helt andet samfund 

end det danske med helt andre 

traditioner og en anden kultur! Og så 

oplevelsen af helt nye landskaber, og 

savannen med de fantastiske 

dyreflokke i Serengeti nationalparken, 

som er på størrelse med Sjælland. Alt 

sammen komprimeret ned på kun 9 

dage. Vi håber mange har lyst og 

mulighed for at tage med. 
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