
 

 
 
Nieuwsbrief september 2012 
 
 
Hallo allemaal, 
 
 
Ghana 
In juli zijn wij  (Sylvester en Rowena) weer naar Ghana afgereisd.  We zijn dit jaar erg druk bezig 
geweest om de schooluniformen weer gereed te hebben voor a.s. september. Daarnaast hebben 
we weer een aantal  projecten kunnen ondersteunen. Foto’s van de projecten kunt u binnenkort 
bekijken op de website www.syrokids.com  We willen hierbij iedereen bedanken die een bijdrage 
heeft geleverd aan het schooluniformen project. HKV, TTC en Media Markt Amsterdam Arena in 
het bijzonder voor hun gulle donaties. 
 
Dankzij TTC hebben we dit jaar voor 450 kinderen schoolpakketten kunnen maken. Het was een 

hele klus om alle Penny schooltassen te vullen, maar 
dankzij alle vrijwilligers ging het super goed en 
konden we de schoolpakketten in week 33 bezorgen. 
De kinderen waren er erg blij mee 
 
Sponsorkinderen 
Het was weer erg fijn om onze sponsor kinderen te 
zien. We hebben dit jaar een leuk uitje voor ze 
georganiseerd. We hebben een bus gehuurd en zijn 
met zijn allen naar een grote speeltuin in Adenta 
geweest. De kinderen konden zich de hele dag 
vermaken met sport en spel. Daarna zijn we met de 
hele groep vertrokken naar Nsawam, waar een 
heerlijke maaltijd voor ons werd bereid door Ma Doris 
(vrijwilliger) Het was een geweldige dag met de 
kinderen. 

 
 
Jaynii Streetwis e foundation 
Is een project voor straatkinderen in James Town die we al een aantal jaar ondersteunen. We 
kregen hele mooie shirtjes (rood, zwart, blauw van Media Markt). Jaynii biedt sinds kort ook 
permanent onderdak aan 20 kinderen. Voor dit project zijn we  opzoek naar beddengoed en 
lakens. Dus mocht u nog wat spullen hebben voor dit project dan halen we het graag bij u op.  
 
Daarnaast is er met het Toiletjuffrouw project (georganiseerd door HKV) €103.39 opgehaald om de 
sanitaire voorzieningen van dit project (jaynii) te verbeteren.  
 
 
Naai atelier 
Het atelier is reeds een in gebruik genomen en we zijn al 
begonnen om de eerste uniformen te maken. Met 
Koninginnedag hebben we met het invlechten van haar ruim 
300 euro opgehaald om als bijdrage te leveren voor de 
uniformen. Inmiddels zijn er al ruim 250 uniformen genaaid 
en konden we ze allemaal op tijd afleveren.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.syrikids.com/


 

 
 
Stichting Syrokids en Vrouwen voor Vrede IJmond zitten in hetzelfde platform genaamd 
HKV (Heemskerk kijkt verder). Ze hebben een geweldige actie en SyRokids wil dit ook met u 
delen! 
 
Fiets mee voor vrede 
 
Dit jaar bestaat Vrouwen voor Vrede IJmond 30 jaar.  
Op 21 september organiseren we een fietsestafette voor vrede met burgemeesters van Velsen, 
Beverwijk, Heemskerk, Castricum en Uitgeest. Jij kunt ook meedoen! Kijk hieronder voor meer 
informatie. 
Daarom zullen wij op 21 september 2012 - Internationale Dag van de Vrede - samen met onze Mayors 
for Peace een startsein geven aan MasterPeace IJmond en omstreken met een fietsestafette. Er 
wordt die dag door de burgemeesters en hopelijk veel betrokkenen gefietst van het stadhuis in Velsen 
naar dat van Beverwijk, vandaar door naar de gemeentehuizen in Heemskerk en Uitgeest om te 
eindigen bij Toonbeeld – Centrum voor Kunsteducatie - in Castricum. De fietsers en de burgemeesters 
worden in elke plaats verwelkomd door creatieve burgers en groepen (bijvoorbeeld Het 
Kunstencentrum Velsen, koren, dansers, muzikanten) die zich inspannen voor een vreedzame 
samenleving, zowel in de IJmond als daarbuiten. Het programma zal per gemeente ongeveer een uur 
duren. 
We nodigen u van harte uit om met ons de hele rit te fietsen of samen met de burgemeester naar de 
volgende gemeente en haar of hem daarmee te steunen als Mayor for Peace en natuurlijk als steun 
voor de optredens voor MasterPeace!  
MasterPeace is een wereldwijd project dat is opgezet door Ilco van der Linden - bekend van 
“Dance4Life” – en Mohamed Helmy die “Dance4Life” leidde in Egypte. Op 21 September 2011 - 
Internationale Dag van de Vrede - startte in 16 landen een 3 jaar durende wereldwijde campagne met 
als afsluitend hoogtepunt het meest hartverwarmende vredesconcert ooit dat op 21 september 2014 
bij de piramide van Gizeh in Egypte zal plaatsvinden. 
Fiets mee en meld u aan! Dat zouden wij een prachtig cadeau vinden voor ons dertig jarig bestaan! 
 
 
Voor meer informative: Ineke Meintjens- Ooteman ineke.ooteman@hetnet.nl 0251-311659  
Ria Pouw ria@mfapouw.nl 0251-244630 06-49328958 
 
 10.00 uur Start programma in Velsen , Stadhuis Plein 1945 
 11.00 uur Vertrek naar stadhuis Beverwijk 
 13.00 uur Vertrek naar gemeentehuis Heemskerk 
 14.30 uur Vertrek naar gemeentehuis Uitgeest 
 16.00 uur Vertrek naar Toonbeeld Castricum 
  
_______________________________________________________________________________ 
 
Ook leuk om u te vertellen dat u giften aan Stichting SyRo Kids onder bepaalde 
voorwaarden kunt aftrekken van uw inkomstenbelasting. Wij zijn namelijk geregistreerd als 
ANBI. 
Meer hierover kunt u lezen op www.anbi.nl 
 
We willen we van harte bedanken! We hopen dat u ons blijft steunen. 
 
Heb je nog ideeën voor de Stichting 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/

