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NIEUWSBRIEF
Lieve donateurs, familie en vrienden,
Nog een paar dagen werken en dan vliegen we terug naar Nederland om de
vader van Wilma te bezoeken. Hij is ernstig ziek. In deze tijd willen wij graag
bij onze familie in Nederland zijn. Wij zijn dankbaar dat we alle reiskosten
vergoed krijgen van onze verzekering. We zullen ongeveer 3 weken in
Nederland blijven. Het is heel gaaf dat het werk door onze goede Peruaanse
collega´s gewoon door gaat. We merken dat we in deze lastige tijd veel steun
ontvangen van onze Vader! Daar zijn we erg dankbaar voor!
In deze nieuwsbrief vragen we ook aandacht voor onze super leuke actie de
´GRAN POLLADA´. We leggen precies uit wat een Gran Pollada is en hoe het
werkt. Met 1 leuke actie, steun je ons project, geef je een bejaarde vrouw,
gehandicapt kind of een arme jongere een warme maaltijd en je ontvangt een
leuke foto van iemand die geniet van jouw kipmaaltijd. 3 in 1 dus!
Hartelijke groeten van Rick en Wilma en misschien tot ziens in Lelystad.
De kinderen mogen in Nederland weer even terug naar hun
oude school, de Helmstok. Job, Maaike en Nikki hebben
enorm veel zin om weer even te spelen met hun vriendjes
en vriendinnetjes. En natuurlijk is het ook heel leuk om 3
weken op de camping in Lelystad te wonen.

Wat is een ‘Gran Pollada’? Een Gran Pollada is een leuk
Peruaans gebruik om geld voor een goed doel in te zamelen. Elke
week zien we Gran Pollada’s op straat. Bij een Gran Pollada
verkopen mensen een maaltijd met een stuk kip en een
aardappel en groente. Met de opbrengst wordt bijvoorbeeld de
studie van hun kind betaald of de reparatie van hun auto. Wij
houden hier in Peru op zaterdag 30 mei ook een Gran Pollada om
geld te verdienen voor het Allin Wayna House.

Waarom een Gran Pollada? Met deze leuke actie
willen we geld ophalen voor ons project in Huancayo. Als wij 125
maaltijden verkopen, verdienen wij ongeveer 1000 euro. Met dit geld
kunnen onze 3 collega’s gewoon 30 uur per week blijven werken. Dit is
goed voor het project. Ook kunnen we onze activiteitenbudget
verhogen van 8 euro per naar 20 euro per week.

Hoe werkt T’ikani’s Gran Pollada?
1- Bestel voor 20 juni, 1 of meerder maaltijden op:
granpolladaperu@gmail.com.
2- 1 maaltijd kost 10 euro, De bereiding van de
maaltijd kost 2 euro. 8 euro gaat naar het Allin
Wayna House van T’ikani.
Betalen kan per bank of contant. Per mail hoor je
meer over de betaal mogelijkheden.
3- Eind juni deelt T’ikani de kipmaaltijden uit aan de
allerarmsten van Huancayo.
4- Per mail of per Facebook ontvang je een foto van
een gelukkig mens die geniet van jouw
kipmaaltijd.

Rick en Wilma van der Molen
- www.tikani.org
- Gift overmaken: IBAN NL76RABO0108688933 tnv st. Tikani o.v.v.
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Donateur worden? Mail: wtvandermolen@kpnmail.nl

