Nieuwsbrief Mei 2010
‘’Samen helpen we kinderen en jongeren in een
achterstandssituatie met name in Nederland’’

Sponsorloop voor Subajo

‘Gun zwerfjongeren de tijd
om verder te gaan’
Brabant heeft een schreeuwend
tekort aan opvangplekken voor
zwerfjongeren. Op landgoed
Coudewater vangt GGZ Oost
Brabant 22 van deze jongeren
op.
De eerste resultaten zijn goed,
jongeren die uitstromen hebben
werk, gaan in een begeleid
kamertraject, weer naar school
of herstellen verbroken
contacten met familie.
Met alleen opvang lukt het zeker
niet bij deze jongeren. Er is meer
nodig dan alleen een bed, bad
en brood en de mededeling:
zoek het verder maar uit.
Als eerste GGZ-instelling draait
Oost Brabant het om, in
samenwerking met het
Verdihuis in Oss. Zij zeggen: “jij
wilt iets aan je leven
veranderen, dat kun je alleen
zelf doen, maar wij kunnen je
daarbij helpen.” Daar krijgen de
jongeren twee jaar de tijd voor.
Voor meer info: www.subajo.nl.

Kiwanisclub Uden-Veghel organiseerde
zondag 18 april 2010 een sponsorloop
samen met volleybalvereniging Skunk.
50% van de opbrengst ging naar Stichting
Subajo.
Alle deelnemers waren erg fanatiek, niet
alleen in het rennen/wandelen maar ook
in het sponsoren zoeken. Daardoor werd
een totaal bedrag van €8000,opgehaald!
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Sinds maandag 17
mei 2010 wordt de
14-jarige Kajal
Ramessersing uit Den
Haag vermist. Ze is
weggelopen vanaf
het adres van haar
tante. Kajal is in het
bezit van een
goudkleurige Ipod.

Dierenrijk europa
Op 24 juli gaan we met kinderen van de
Voedselbank,
Schuldhulpverlening,
Vluchtelingenwerk en Jeudgzorg naar
Dierenrijk Europa bij Eindhoven. In het
Dierenrijk kun je lekker beesten tussen de
dieren, je kunt er slingeren als een aap,
lopen als een ooievaar, maar ook neus
aan neus staan met ijsberen en nog veel
meer. Hiervoor zoeken wij nog
vrijwilligers.

100.000 kinderen sociaal geïsoleerd
Bijna honderdduizend Nederlandse kinderen zitten niet bij een vereniging, worden
vrijwel nooit meegenomen voor een uitstapje, gaan niet jaarlijks op vakantie en
komen nauwelijks bij vriendjes over de vloer. Dat komt vooral door de financiële
situatie van de ouders. Ook wanneer ouders zelf weinig deelnemen aan de
samenleving is er een verhoogde kans dat kinderen sociaal worden achtergesteld.

Wij zijn altijd blij met een bijdrage! Heeft u deze nog wat over voor een goed doel?
Denk dan aan onze Stichting. Het komt altijd direct bij de kinderen terecht!

Openbare
Vergadering
De eerst volgende
openbare
vergadering is op
31 mei 2010.

