
Lieve lezers,                                                                              NOVEMBER 2020.                                                          

Op 26 november tussen 19:30 en 21:00 uur staat er een fantastisch online fundraising 

event op de agenda; een bijzonder event dat méér dan de moeite waard is! Het doel is 

om door middel van een veiling zoveel mogelijk geld op te halen voor het nieuwste 

project van stichting Karibu. (ANBI geregistreerd) KARIBU(Swahili) betekent: WELKOM! 

Het werk van de stichting Karibu speelt zich af in een straatarm gebied in het noorden 

van Tanzania. Samen met haar (helaas overleden) tweelingzus Irene, zijn Marjan en 

Irene Tieberink de oprichters van stichting Karibu.   

Karibu helpt o.a. in dit gebied een school met 800 leerlingen; een school voor de armen 

waar het eigenlijk aan alles ontbreekt. Zo beschikken ze daar niet over sport - en 

spelmaterialen en daar moet verandering in komen, want juist sport en spel is voor hen 

hét lichtpuntje van de dag.   

 

Hoe mooi en waardevol is het dan dat wij, 7 jongeren en studenten van SAXION in 

Deventer, ook jullie als jongeren enthousiast willen maken om nét als wij, achter dit 

werk van Stichting KARIBU te gaan staan. Als we dat SÁMEN doen, kunnen we SÁMEN 

die hulp geven, die daar zó hard nodig is; hulp die deze jongeren méér dan verdienen. 

Daarom: doe méé en laten we SÁMEN zorgen dat dit sport- en spelmateriaal er komt!  

Op die manier kunnen ze ook in hun vaak moeilijke leven, toch lekker SAMEN sporten en  

SAMEN plezier hebben. Zo kunnen wij als jongeren in Nederland, kansarme jongeren in 

het verre Tanzania, juist díe lichtpuntjes geven die ze hard nodig hebben.  

 

MAAR… HOE DOEN WE DAT ???  

 

Eenvoudig én krachtig:  

DOE MEE AAN DIT EVENT EN/OF WORD DONATEUR VAN KARIBU.  

Zo ontstaat er iets bijzonders met de toepasselijke naam: Jongeren voor jongeren! Elke 

jongere télt, elke jongere is belangrijk: zowel in Nederland alsook in Tanzania! Doe mee 

en voel je WELKOM, voel je KARIBU! Geef iets van je eigen geluk, geef iets van je eigen 

geld aan een jongere in Tanzania. Ook hier tellen alle beetjes, dus het maakt niet uit hoe 

jong of oud je bent en hoeveel je bijdraagt, maar doe méé!  

 

JOIN US! 

 
 
TOGETHER WE ARE STRONG! 

Deze inspirerende, maar ook gezellige avond staat dus geheel in het teken van het 

SAMEN helpen van deze kinderen en jongeren. Het event zal live worden uitgezonden, 

dus iedereen kan gemakkelijk thuis vanaf de computer mee kíjken en mee dóen. De 

avond zal bestaan uit een paar supermooie, informatieve, maar ook ontspannen en 



spannende onderdelen! Er is o.a. een bijzondere VIDEOBOODSCHAP van een paar 

bekende Nederlanders. Verder kunt u, kun jij meedoen aan een interessante veiling met 

unieke (kunst)voorwerpen uit verschillende Afrikaanse landen. Dit onder de bezielende 

leiding van ANITA WITZIER, die de veilingmeester is. Dit mág je niet missen!  

Daarnaast komt de uitreiking van de kunst challenge, die voorafgaand aan de veiling 

gepresenteerd wordt.   

Deze kunst challenge werkt als volgt: het is de bedoeling dat jij door middel van 

voorwerpen thuis een schilderij of foto imiteert. Zie bijvoorbeeld onderstaand schilderij 

met daarnaast de imitatie gedaan met voorwerpen uit eigen huis. De foto’s van de 

resultaten kunt u sturen naar ons mailadres: wowevents2020@outlook.com   

Daarmee maakt u kans op één van de unieke (kunst) voorwerpen uit Afrika. Doe mee!    

 

    Voorbeeld kunst challenge  
 
Kortom, het wordt een interactieve en onvergetelijke avond! Een avond waarop u directe 

hulp geeft én zelf ook nog eens mooie en unieke prijzen kunt winnen of kopen!  

Wilt u dit evenement zéker niet missen? Klik dan op deze link en u bent geregistreerd 

om mee te doen: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCq1_RToj5l6hkI5obiIKqGsAtVEPiYeFOFVP

o4hdiItJzmQ/viewform?usp=sf_link 

 
Bezoek voor meer informatie óók onze sociale media accounts op Instagram en 

Facebook. Deze kunt u vinden onder WoWevents2020.  

 

Vergeet vooral niet om gezinsleden, familie, vrienden en bekenden uit te nodigen voor 

dit bijzondere event om er samen met Anita Witzier en met de oprichter van de stichting 

Karibu Marjan Tieberink, een unieke avond van te maken. Doe mee aan de veiling en/of 

word donateur!!! Alle beetjes groot en klein helpen; dus ook uw, jouw bijdrage!  

 

Een donatie doen of donateur worden kan via de website https://stichtingkaribu.nl 

Klik dan op: WORD DONATEUR. Vul uw/ jouw gegevens in en klik vervolgens op 

VERZENDEN. Dat is alles! Dit geldt ook voor éénmalige giften! 

 

We heten u VAN HARTE WELKOM op donderdagavond 26 november om 19.30 uur op dit 

ONLINE event! Tip: wees op tijd, dus log op tijd in!  

 

Graag tot dan, 
 

Rishendra, Sara, Shog, Stan, Jade, Kaylee en Dané! 
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