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Heemskerk, oktober 2013 
 

Beste donateurs, 
 
De zomer is inmiddels weer voorbij en de herfst heeft inmiddels zijn intrede gedaan. Voor 
SyRo Kids betekent dit dat een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten weer zijn afgerond. 
Wij zijn erg tevreden met het resultaat. Zonder uw steun hadden wij dit niet kunnen 
realiseren. Hieronder een overzicht van onze lopende projecten en activiteiten. 
 
 

Project Uniform-Us 
Het grootste project van SyRo Kids is het “Uniform-Us” project. Kinderen in Ghana kunnen 

helaas niet naar school zonder een schooluniform. Ouders 
moeten zelf de schooluniformen voor hun kinderen 
bekostigen. Helaas zijn er veel ouders die hiervoor het geld 
niet hebben. Het gevolg is dat deze kinderen niet naar school 
kunnen gaan. 
 
Het grootste gedeelte van alle donaties reserveren wij daarom 
voor het “Uniform-Us” project. SyRo Kids is van mening dat elk 
kind recht heeft om naar school te gaan.  
Aan elk begin van ieder schooljaar maken wij zo veel mogelijk 
schooluniformen in ons eigen naaiatelier in Accra. Dit jaar 
waren dat 400 stuks. U kunt u voorstellen dat voor een kleine 
stichting als SyRo Kids dit een heel mooi resultaat is.  

 
  

Project Sponsorouder 
Een aantal donateurs hebben zich aangemeld als sponsorouder. Dit 
programma is erop gericht om een aantal kinderen niet alleen te 
voorzien van schooluniformen maar ook van lesmateriaal, 
schooltassen en schoenen. De sponsorouders krijgen periodiek 
terugkoppeling vanuit Ghana hoe het met hun sponsorkind gaat. 
Dit programma is heel waardevol omdat het kind op deze manier 
verzekerd is van onderwijs. De kinderen die in dit programma zijn 
opgenomen worden pas losgelaten als ze het basisonderwijs 
hebben doorlopen. Als de sponsorouder stopt met doneren zoeken 
wij een geschikte andere sponsorouder of nemen wij het over. 
 
In september zijn alle sponsorkinderen weer voorzien van nieuwe schooluniformen, 
lesmateriaal, schooltassen en schoenen. 
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Donatie KDV de Trippelaars 
 
SyRo Kids heeft KDV de Trippelaars blijgemaakt met kleding, school-en leesboeken. Deze 
pakketten hebben wij naar Suriname verstuurd.  

 
Direct bij aankomst werd alles uitgepakt. 
Zowel de kinderen als de leidsters waren er 
blij mee en bedanken ons van harte voor 
deze donatie. 
 
Deze actie werd mede mogelijk gemaakt 
door Jolanda Bruijns, Marianne van 
Gemert, Nagihan Bos en Marcia Pit.  
 
Bedankt voor jullie steun. 

 
 
 

Kennemer College doneert cheque van 375 euro aan Stichting SyRo Kids 
 
Kennemer Praktijkschool LWOO te 
Heemskerk organiseerde in juni een 
voorjaarsmarkt.De leerlingen hadden 
verschillende activiteiten georganiseerd 
zoals darten, pony rijden, schminken, 
nagels lakken, haren vlechten, sponzen 
gooien om zoveel mogelijk geld op te 
halen. Er werden ook producten 
verkocht zoals: cup cakes, haring, 
vogelhuisjes, zeepjes en plantjes.  
 
SyRo Kids wil een ieder bedanken van 
het Kennemer College voor hun bijdrage 
en in het bijzonder Shaiesta Promes voor 
haar persoonlijke inzet aan deze actie.  
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Toiletten project 
SyRo Kids heeft projectkoppellingsubsidie mogen ontvangen van de Gemeente Heemskerk. 
Dit bedrag gebruiken wij om toilethuisjes te bouwen voor 2 basisscholen. Tevens zorgen wij 
voor schoon drinkwater. 
Momenteel hebben de scholen nog geen toiletten en drinkwatervoorziening. Leerlingen 
maken gebruik van een paar gaten in de grond. U kunt u voorstellen dat dit een zeer 
onhygiënische situatie is. De bouw van de toilethuisjes zijn momenteel in volle gang. Wij 
streven ernaar dit project voor het einde van 2013 te realiseren. 
Dit project wordt tevens mede mogelijk gemaakt door de actie “De  toiletjuffrouw” en de 
opbrengst van de “Voorjaarsmarkt” georganiseerd door De Kennemer Praktijkschool LWOO.  
 
 

 

 

 
Tot slot 
Zonder onze donateurs zouden wij niet zoveel mooie dingen kunnen doen. Wij zijn jullie 
dan ook erg dankbaar. Ook leuk om u te vertellen dat uw giften aan ons onder bepaalde 
voorwaarden kunt aftrekken van uw inkomstenbelasting. Stichting SyRo Kids is namelijk 
geregistreerd als ANBI. Meer hierover kunt u lezen op www.anbi.nl. 
Hebt u nog ideeën voor de Stichting of zou u zelf meer actief willen zijn als vrijwilliger 
aarzel dan niet en neem contact met ons op: info@syrokids.com.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Het team van SyRo Kids 
Esther Parisius, Sylvester van Laarhoven en Rowena Waterval 

http://www.anbi.nl/
mailto:info@syrokids.com

