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Deze nieuwsbrief zal iets anders zijn dan 
jullie van ons gewend zijn. Dit heeft alles te 

maken met het coronavirus. Door dit virus 
werd reizen onmogelijk. In deze brief 
vinden jullie dus geen reisverslagen. In 

plaats hiervan schrijven in deze nieuwsbrief 
mensen waarmee we in Kenia en Tanzania 

samen werken 
 
Allereerst willen we jullie hartelijk 

bedanken. Het afgelopen jaar hebben jullie 
ons weer geweldig geholpen. De kerstactie, 

speciaal georganiseerd om de families van 
onze studenten en de vrijwilligers een hart 
onder de riem te steken, was een succes. 

In totaal hebben we bijna 2000 Euro extra 
gekregen. Hierdoor konden we al onze 

families en vrijwilligers een gift van 
ongeveer 25 euro geven. Heel hartelijk 
dank, ASANTA SANA, hiervoor. Dank 

natuurlijk ook voor de jaarlijkse steun aan 
en interesse in onze stichting Kids to 

School. Jullie weten, zonder jullie hulp 
kunnen we onze studenten en de Baobab 

Home niet helpen. Ook dit jaar ontvangen 
we daarom graag weer jullie steun. 
 

Het coronavirus heeft wereldwijd een grote 
impact op het leven van kinderen en met 

name bij de allerarmsten. Net als in veel 
andere landen is in Kenia en de Filippijnen 
het hele onderwijs verstoord. In beide 

landen zijn alle scholen in maart 2020 
gesloten. Van de scholen werd verwacht 

dat ze leren op afstand via internet zouden 
implementeren. Toegang tot internet is 
echter in veel gebieden niet beschikbaar en 

dat geldt ook voor laptops, computers of 
smartphones. Gefaseerde heropening van 

scholen werd in Kenia in oktober 2020 
ingevoerd met de heropening van klas 8 
van de lagere school en klas 4 van de 

middelbare school. Alle scholen zijn in 
januari weer opengegaan. Het is niet 

duidelijk wat voor effect dit heeft gehad op 
onze kinderen in Kenia, dit zal de komende 
jaren duidelijk moeten worden. Voor de 

studenten die de beroepsopleiding volgen 
zijn de effecten verschillend. Sommigen 

waren in staat online studies te volgen en 
moeten nu de gemiste stages of praktische 
lessen van hun opleiding inhalen. Anderen 

hebben met conventioneel studiemateriaal 

zo veel gedaan als mogelijk was en gaan 
de komende jaren door in een hoog tempo 

omdat de lengte van de vakanties korter 
wordt. Hierdoor zullen ze mogelijk niet erg 
veel vertraging oplopen. Gelukkig gaan ze 

nu allemaal weer naar school. We zullen ze 
goed vervolgen om de impact zo klein 

mogelijk te houden.  
De twee universiteitsstudenten uit de 
Filippijnen hebben hun studie online 

kunnen voortzetten en dat gaat goed. 
Tanzania is volledig anders met corona 

omgegaan. Er is een korte lockdown 
geweest maar de scholen zijn snel weer 
open gegaan en  de leerlingen hebben geen 

vertraging opgelopen. In Tanzania 
sponseren we één leerling op de lagere 

school en vier middelbare scholieren. 
We weten allemaal dat het virus nog niet 
weg is en dat nieuwe maatregelen weer 

gevolgen kunnen hebben voor het 
onderwijs. Over het algemeen kun je 

zeggen dat de effecten van corona in deze 
landen de mensen zwaarder treft dan in 

Nederland. Hulp van de overheid is er niet 
of nauwelijks en dat betekent vaak: 
vandaag geen werk, morgen geen eten. 

Omdat we binnen onze groep schrijnende 
gevallen hebben is de kerstactie 

georganiseerd. 
 

Nieuws van onze studenten 
In Kenia zouden in 2020 drie studenten 
afstuderen, dat is helaas niet gelukt. Twee 

studenten moeten nog een semester doen 
en één, Josephine, wacht op het 

afstuderen. Josephine is onze student die in 
deze nieuwsbrief haar verhaal vertelt. 
Vanuit de Filippijnen bericht dit jaar John 

Louie. Het afgelopen jaar hebben we vier 
nieuwe studenten in ons programma 

opnemen. Deze vier worden hieronder 
geïntroduceerd.  
Over alle studenten kunt u natuurlijk lezen 

op de website van Kids to School: 
www.kids2school.info. 

 

  

http://www.kids2school.info/
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De nieuwe studenten 
Ans ontmoette Monicah in 

Loitokitok in 2018. Monicah 
was toen 17 jaar oud en 
zat in de derde klas van de 

middelbare school. Het bij 
elkaar krijgen van het schoolgeld was elk 

jaar weer een worsteling. Met hulp van 
velen studeerde ze eind 2019 af en in 
november 2020 startte ze haar studie 

Community Development and Environment 
aan de Jomo Kenyatta University of 

Agriculture and Environment. Monicah 
kwam onder onze aandacht via Sr. 
Elizabeth, onze voormalige penningmeester 

in Kenia. 
 

Patrick is sinds januari 
2021 in ons programma 
opgenomen. Met hulp van 

familie en vrienden kon hij 
in 2019 met de middelbare 

school beginnen. Het bij 
elkaar schrapen van het 

schoolgeld was het eerste jaar al erg 
moeilijk maar werd het tweede jaar 
onmogelijk. Corona heeft de situatie 

natuurlijk verergerd en maakt het voor de 
familie  nog moeilijker om geld te 

verdienen. Dit betekende dat Patrick van 
school zou moeten. Patrick droomt ervan 
ingenieur te worden. Patrick kwam onder 

onze aandacht via Ann Nduku, sinds 
december 2020 lid van de lokale 

adviesraad (Local Advisory Counsil (LAC)) 
 

Pauline kwam ook onder 

onze aandacht via Ann. 
Pauline woont samen met 

haar ouders, een broer en 
twee zussen in Nairobi. Ze 

slaagde eind 2019 met goede cijfers voor 

middelbare school. Haar ouders verdienen 
veel te weinig om schoolgeld te kunnen 

betalen. Met behulp van Kids to School is 
ze in januari begonnen met Bachelor of 
Commerce aan de Kenyatta University. 

 
Maclean is in maart 2021 opgenomen in 

ons programma. Door geldgebrek moest ze 
in 2017 stoppen met haar studie Voeding 
en Diëtetiek aan het Kenyan Medical 

Training Center. Ze had toen net het eerste 

jaar afgesloten. Kids to 
School geeft haar nu de kans 

om haar studie af te maken. 
Maclean kwam onder onze 
aandacht via Carole Kisato, 

lid van de LAC. 
 

Verslagen van twee studenten 
Verslag van Josephine. Josephine zit 
sinds 2013 in ons programma. Ze is één 

van de studenten die door corona haar 
studie niet in 2020 heeft kunnen afronden. 

Ze hoopt dit jaar af te studeren. Momenteel 
werkt ze in een Mpesa-winkel in Eldoret. 
Dit schrijft Josephine: 

 
Vanaf het begin is mijn 

leven niet gemakkelijk 

geweest, vanaf het 

begin ook, wist ik dat 

ik heel veel miste. Het 

leek erop dat ik geen 

toekomst meer had 

toen ik in de tweede klas van de Asumbi 

Girls High school zat. Dat was in 2013. In 

dat jaar werd mijn oom, die voor mij 

zorgde, ziek en moest hij voor een operatie 

naar het buitenland. Ik wist hier niets van 

en ik realiseerde me pas dat er iets niet 

klopte toen  het schoolgeld niet meer 

betaald werd. Dat was nooit eerder 

gebeurd. Ik heb toen enkele trips van 

school naar huis gemaakt om te proberen 

schoolgeld of hulp te krijgen maar dat lukte 

niet. Uiteindelijk heb ik met het hoofd van 

de school gesproken en gezegd dat ik nooit 

meer naar huis zou kunnen gaan. Dat ik de 

school wilde afronden en dat ik dan later 

het schoolgeld wel zou betalen. Dat was 

natuurlijk gek en absurd om dat te denken 

op die leeftijd. Ik heb toen gevraagd om 

accommodatie op school om de pesterijen 

van mijn vader te ontwijken. Ik was nl. 

ongehoorzaam door niet te gaan trouwen 

zoals hij wilde. Gelukkig was het hoofd van 

de school zo vriendelijk om me op school te 

houden en ik mocht ook tijdens de vakantie 

op school blijven. Hij gaf me alle 

basisbenodigdheden en dat gaf me 

natuurlijk rust. In het tweede semester van 
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klas 2 zag ik het helderste licht. Via Sr. 

Mila, een Carmelietes missionaris leerde ik 

Kids to School kennen. Ik begrijp nog 

steeds niet waarom ik deel werd van deze 

geweldige en grootse familie. Ik had alles 

verloren, stond in niemandsland omringd 

door niets. Kids to School begeleidde mij 

met mijn ups en downs door de middelbare 

school. In 2015 heb ik mijn eindexamen 

gedaan en ben ik met een A- (komt 

overeen met een 8/9 in Nederland) 

geslaagd. Vervolgens mocht ik in januari 

2016 een computercursus doen in Nakuru. 

Alsof dat nog niet genoeg was kreeg ik ook 

de mogelijkheid een universitaire studie 

doen. In September 2016 ben ik begonnen 

aan een Bachelors in Sience: Human 

Resource Management aan de universiteit 

van Eldoret. Aan het eind van het derde 

jaar heb ik stage gelopen in het St. Joseph 

missie ziekenhuis in Migori. Het was de 

bedoeling dat ik in maart 2020 zou 

afstuderen maar als gevolg van de 

wereldwijde pandemie wacht ik nog steeds 

Ik hoop nu in juli 2021 officieel af te 

studeren. 

Mijn lokale mentor was in eerste instantie 

Sr. Mila. In 2018 heeft zij het mentorschip 

overgedragen aan moeder Carole Kisato en 

vervolgens, toen Carole naar Australië ging 

voor haar Masterstudie, heeft Ann Nduku 

deze taak weer overgenomen. Zij hebben 

allemaal geholpen mijn opvattingen over 

het leven en de toekomst te veranderen. 

Altijd waren ze er. Ik ben Kids to School 

erg dankbaar voor hun onvoorwaardelijke 

liefde, zorg en steun. Mrs. Ans, de moeder 

van deze grote familie, heeft door haar 

onbaatzuchtige hart het licht weer doen 

schijnen in mijn donkere wereld. Ik heb 

geen woorden genoeg om het hele team 

van de LAC, de mentoren, vrienden en alle 

andere studenten met verschillende 

etniciteit te danken. Ik wil ook mijn familie 

in Nederland, de sponsoren Bert en wijlen 

Janneke, moge haar ziel in eeuwige vrede 

rusten, niet vergeten. Ze hebben me zo 

gelukkig gemaakt door me een gevoel van 

verbondenheid te geven. Binnen Kids to 

School worden gelijke kansen aan iedereen 

gegeven. Respect en vertrouwen zijn van 

het grootste belang. Mijn Vader in de 

hemel zegene jullie allemaal. Shalom. 

Verslag van John Louie. John Louie is 

een van onze studenten uit de Filipijnen. 
Hij begon zijn studie in 2018 en dit is zijn 

verhaal. 
In 2018 werd ik als 
student opgenomen in 

het sponsorprogramma 
van Kids to School. Ik 

kan me nog herinneren 
hoe blij en dankbaar ik 

was toen ik het bericht kreeg dat ik één 

van de geselecteerde studenten was die 
door hen werd gesponsord. Ik huilde van 

vreugde. Ik ben dankbaar omdat ik kan 
studeren en mijn dromen kan nastreven 
waarvan ik dacht dat het een droom zou 

blijven omdat mijn familie me niet 
financieel kan ondersteunen. Door Kids to 

School hoef ik niet meer te werken om me 
te kunnen inschrijven voor de universiteit, 
maar kan ik me concentreren op mijn 

studie. Kids to School heeft mijn droom 
verwezenlijkt en ik hoop dat ik nu snel mijn 

ouders, broers en zussen kan helpen. 
Het eerste jaar van mijn studie was zwaar 
en uitdagend. Ik moet me aanpassen aan 

de nieuwe omgeving en omgaan met 
academische druk, die volgens mij alle 

studenten moeten ervaren. Maar ik heb 
deze uitdagingen overwonnen en met 

nederigheid heb ik mijn eerste jaar als 
Dean’s Lister, de beste, van de klas 
afgesloten. 

Ook mijn tweede jaar heb ik afgerond als 
Dean's Lister van de klas. 

Mijn tweede jaar op de universiteit stond 
op het punt te eindigen toen de lockdown 
binnenkwam vanwege de 

coronaviruspandemie. Om de gezondheid 
en veiligheid onder studenten en docenten 

te waarborgen, zijn face-to-face lessen 
verboden. Het coronavirus heeft 
voortdurend uitdagingen gebracht voor de 

onderwijssector en zelfs voor ons leven. 
Het heeft het nieuwe normaal in het 

onderwijs- en leerproces verschoven van 
face-face naar virtuele lessen. Het brengt 
problemen met zich mee voor studenten 
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die geen middelen hebben voor een online 
studie. 

Op dit moment zit ik in mijn derde jaar. 
Onze les is online, face-to-face lessen zijn 
in de Filipijnen nog steeds verboden. Nog 

een jaar en ik heb mijn bachelordiploma. 
Het overwinnen van problemen in het 

nieuwe normaal van het onderwijs, zoals 
internet, academische druk en 
dergelijke,was mogelijk omdat ik financieel 

ondersteund werd door Kids to School. Ik 
vind dat ik mijn best moet doen, want dit is 

mijn manier om jullie allemaal te bedanken 
voor de steun die jullie mij hebben 
gegeven. 

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken 
om Mrs Ans, Sr. Gemma, Sr. Mila, de 

mensen achter Kids to School, en in het 
bijzonder haar donateurs, te bedanken. 
Bedankt voor het verlichten van mijn pad 

naar succes. Ik zal deze kans die julliemij 
hebben gegeven niet verspillen. 

Nogmaals, uit de grond van mijn hart, heel 
erg bedankt! 

God zegene jullie allemaal! 
 

Contactpersonen in Kenya 
Ann Nduku is sinds december 2020 lid van 
de LAC. Ze is de contactpersoon tussen 

Kids to School en Vijana Amani Pamoja 
(VAP). Dit is Swahili voor Youth, Peace, 
Together.  

Dit schrijft Ann: Mijn naam is 
Ann Nduku. Ik ben een 

Keniaanse socio-economische 
ontwikkelingswerker. Ik heb 

een passie voor 
empowerment van de 

gemeenschap met een speciale interesse 

voor meisjes en jonge vrouwen. In VAP 
benutten we de kracht en invloed van 

voetbal om jongeren uit minder 
bevoorrechte gemeenschappen samen te 
brengen in een veilige en leuke 

leeromgeving. Onze deelnemers nemen 
deel aan interactieve curriculumgebaseerde 

activiteiten die hen helpen bij het 
verkennen en opdoen van kennis over 
kwesties met betrekking tot HIV / AIDS, 

seksuele reproductieve gezondheid en 
rechten van adolescenten, evenals het 

creëren van mogelijkheden en paden om 
inkomen te vergaren en zelfredzaam te 

worden. Gedurende de vele jaren dat ik 
met VAP werk, heb ik de problemen leren 

kennen waarmee de minderbedeelden in de 
gemeenschap worden geconfronteerd. Ik 
geloof dat iedereen zijn volledige potentieel 

in het leven kan bereiken als het de juiste 
kansen en mentorschap krijgt. 

Ik ontmoette Ans in het jaar 2017 via 
Carole Kisato, een van de leden van de LAC 
van KtS in Kenia. In die tijd begeleidde ik 

Rose Maina, die destijds een sponsorschap 
kreeg van KtS. Ik was erg nieuwsgierig 

naar KtS en ik bleef Rose begeleiden en 
deelnemen aan KtS-activiteiten. Ik zag het 
als een geweldige kans om meer studenten 

te beïnvloeden en een positieve impact te 
maken.  

Mijn bijdrage aan KtS is positief ervaren en 
leidde tot mijn benoeming als lid van de 
LAC in 2020. KtS biedt hen ondersteuning, 

zowel in hun studie als in hun persoonlijke 
leven zodat ze beter bewust kunnen 

worden, betere keuzes kunnen maken en 
betere resultaten kunnen halen. Ik zal dit 

platform gebruiken om anderen te blijven 
stimuleren en inspireren. 
 

Alice Waringa, programma directeur van 
Community Organization for Risk Reduction 

(COTRR). Sinds 2015 werken wij samen. 
Alice is lid van de LAC.  
Dit is het verslag van Alice: 

COTRR/ Partnerschap met KtS  

 
COTRR is een door vrouwen opgerichte, 
non-gouvernementele organisatie die in 

2007 in Kenia is geregistreerd. De 
organisatie werkt rechtstreeks samen met 

gemeenschappen en gezinnen en zet zich 
in om de ontwikkelingslacunes van de 
gemeenschap te overbruggen door 

huishoudelijke activiteiten te ondersteunen 
voor het opbouwen van veerkracht, 

middelen en levensonderhoud voor 
gezinnen. Onderwijssponsoring en 
belangenbehartiging is een van onze 

belangrijkste programma-punten in het 
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strategisch plan 2020-2024. (www.cotrr-
africa.org)   

In 2015 werd een slim jong meisje, Joyce 
Wanjiru, met een A-, toegelaten tot haar 
droom middelbare school Mary Hill Girls 

High School een van de prestigieuze 
nationale scholen in Kenia. Haar moeder 

kon helaas het schoolgeld niet betalen. 
Dankzij de hulp van de gemeenschap voor 
het eerste semester kon ze haar 

onderwijsreis beginnen maar deze reis 
werd onmogelijk vanaf het tweede 

semester. Zoals het gezegde luidt, hard 
werken loont. Andrew Njenga, een van de 
oprichters van de lokale adviesraad van 

Kids to School, hoorde over het meisje en 
al vrij snel kreeg Joyce steun van KtS en 

kon ze haar school afmaken. Joyce komt uit 
een van COTRR's programmagebieden, 
Nyanduma in Kiambu County. In deze regio 

leidt COTRR de gemeenschap actief op over 
handicaps, ondersteunt het kinderen met 

speciale behoeften en helpt het slimme 
kinderen met een arme achtergrond om 

toegang te krijgen tot onderwijs via het 
Acts of Random Kindness (ARK) concept. 
Op verzoek van Andrew bood COTRR zich 

aan om Joyce te begeleiden. Dit was het 
begin van een gekoesterd partnerschap en 

vriendschap tussen COTRR en KtS. Alice, 
een van de oprichters van COTRR, sloot 
zich aan bij Andrew, Nicholas en Sr. Mila en 

werd lid van Keniaanse lokale adviesraad 
van KtS om de studenten als een team te 

blijven begeleiden.  
Gedenkwaardige momenten  
-  Bezoeken van de Nederlandse 

bestuursvertegenwoordigers Ans en José. 
We deelden ervaringen, deden safari's naar 

de COTRR-projectgebieden, bezochten 
studenten en hun gezinnen en genoten 
natuurlijk van het Keniaanse eten. 

-  Bezoek van de KtS-voorzitter aan COTRR 
Offices  

-  Een veldbezoek met de Ans en KtS 
sponsor Jopi in 2019. 
-  De jaarlijkse studentendag. 

Momenteel ondersteunt COTRR samen met 
KtS zes studenten: twee middelbare 

scholieren en vier studenten op een 
beroepsopleiding. Joyce zit nu op de 
universiteit en volgt een bachelor opleiding 

in civiele techniek. We zijn de stichting zeer 

dankbaar dat ze de studenten de kans 
hebben gegeven om te studeren.  

Via dit partnerschap blijft KtS COTRR 
ondersteunen bij hun onderwijsprogramma, 
terwijl COTRR via LAC KtS ondersteunt bij 

het kiezen van de behoeftige studenten en 
het begeleiden van deze studenten in hun 

onderwijstraject. 
Hoogtepunten van het partnerschap: 
-  Ondersteuning bij beroepsopleidingen. 

COTRR heeft beperkte capaciteit om 
studenten te ondersteunen bij hun 

middelbare school maar geen 
mogelijkheden voor vervolgonderwijs. KtS 
geeft de mogelijkheid een beroepsopleiding 

te kunnen volgen waardoor een soepele 
overgang voor de studenten mogelijk 

wordt. 
-  Studentenonderhoud – KtS faciliteert alle 
studenten op hogescholen met schoolgeld 

en zo nodig levensonderhoud.  
-  De KtS-voorzitter heeft een praktische 

aanpak, waaronder het bezoeken van de 
families van de studenten en het bezoeken 

van scholen/ hogescholen die een 
persoonlijk tintje aan het programma 
toevoegen. 

-  Het LAC introduceert een lokaal 
mentorschap en hulp om het KtS 

programma mede door de lokale Keniaanse 
gemeenschap vorm te geven. 
 

COTRR is er trots op een zeer betrouwbare 
partner in Nederland te hebben met een 

gedeelde passie van goed onderwijs voor 
de toekomstige generatie. 
Alice Waringa, 

Programmadirecteur – COTRR 
Kids to School LAC lid, Kenia. 

 

The Baobab Home 
Nieuws uit de Baobab Home en van de 
studenten in Tanzania is geschreven door 
de directeur van de Babob Home, Terri 

Place. 
Groeten uit Tanzania aan alle Kids to 

School donoren!  
We hopen dat u en uw dierbaren veilig en 
gezond zijn. KtS is een sponsor voor de 

kinderen van de Baobab Home, van de 
lagere school die binnen het Baobab Home 

http://www.cotrr-africa.org/
http://www.cotrr-africa.org/
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is opgezet, genoemd de 
Steven Tito Academy 

(STA). Voor één leerling 
van STA en sinds 2019 
voor vier middelbare 

scholieren allemaal ex-STA-kinderen is KtS 
de sponsor. Met de jaarlijkse donatie aan 

de Baobab Home kocht STA dit jaar 
honderden leerboeken voor de basisschool. 
Dit jaar heeft de school de volledige 

bezetting van 180 kinderen.  

Terwijl de komst van Covid-19 in de wereld 
nu meer dan een jaar geleden is gaf 

Tanzania voor het laatst cijfers over het 
voorkomen van COVID 19 in april 2020, 

met 509 besmettingen met 21 doden. We 
hebben vele maanden in relatieve rust en 
gemak doorgebracht in vergelijking met de 

rest van de wereld, maar een recente golf 
van sterfgevallen als gevolg van 

longontsteking heeft zowel burgers als 
overheidsfunctionarissen getroffen, 
waaronder de vice-president van het semi-

autonome Zanzibar en misschien ook de 
recent overleden president Magufuli van 

Tanzania. Uiteindelijk heeft de WHO er bij 
de Tanzaniaanse autoriteiten op 
aangedrongen "krachtige maatregelen" te 

nemen tegen de coronavirus-pandemie. 
President Magufuli leek toen toe te geven 

dat het coronavirus in het land circuleerde 
en bood enige steun aan voor het gebruik 
van maskers, maar zei dat er geen 

lockdown komt en vroeg de Tanzanianen 
om drie dagen te bidden. In Tanzania zijn 

de scholen over het algemeen niet 
gesloten. Bij The Baobab Home en Steven 
Tito Academy nemen we 

voorzorgsmaatregelen zoals handen 
wassen, afstand houden en zoveel mogelijk 

buiten lesgeven. Het personeel dat niet op 
de boerderij woont, houdt een grotere 
afstand tot degenen die op de boerderij 

wonen. Middelbare scholieren  

De vier middelbare scholieren 
zijn veilig op school in 

Kiwangwa in de omgeving van 
Bagamoyo. Hier staan ze op de 

foto met een klasgenootje. Ze 
zitten allemaal in klas 2 en zijn 

geslaagd voor hun jaarlijks examen.  

Zoals altijd hartelijk dank voor uw steun 
aan ons werk. Als u nog vragen heeft, kunt 

u Terri rechtstreeks een e-mail sturen via 
info@tzkids.org. 

 
De Stichting Kids to School 
De Lokale adviesraad/ Local Advisory 

Counsil in Kenia is dit jaar uitgebreid met 
met een nieuw lid Ann Nduku, Ann is 

verbonden aan Vijana Amani Pamoja 
(VAP). We heten Ann welkom en hopen op 

een verdere vruchtbare samenwerking met 
Ann en VAP. Ann, we zijn blij dat je de LAC 
met je enthousasme en kennis komt 

versterken en wensen je veel succes. Ann 
heeft zich eerder in deze nieuwsbrief 

voorgesteld. 
 

Hoe te helpen? 
Zowel voor het studentenproject als de 
Baobab Home kunt u helpen via de 

stichting Kids to School. 
Het bankrekeningnummer (Triodosbank) is: 

NL38 TRIO 0786 8391 04, Stichting Kids to 
School te Utrecht. Geef duidelijk aan welk 
project u wilt sponsoren. De Baobab Home 

is ook direct te ondersteunen via de 
website van The Baobab Home 

(www.tzkids.org). Kids to School heeft een 
ANBI status. Giften aan onze stichting 
kunnen als gift van de belasting worden 

afgetrokken. 
 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Ans Groener, 
ans.groener@planet.nl  of José Boerrigter,  

joseboerrigter@hotmail.com. 
 

Veel groeten. 
Namens het bestuur van Kids to School 
Ans Groener, voorzitter 

José Boerrigter, secretaris 
Caroline Houben, penningmeester 

 

 

 

http://www.tzkids.org/

