
Afgelopen jaar hebben wij 
opnieuw een heel succesvol 
jaar gehad.  
Wij zijn het binnenland in 
geweest, waar het educatieve 
gedeelte van het theaterstuk, 
nog harder nodig is. Het was 
keihard werken, maar met 
veel succes. In 5 dagen 
hebben we 11 middelbare 
scholen kunnen bezoeken. 
Scholen met 500 en zelfs met 
meer dan 1.000 leerlingen.  
Daarna is de theatergroep 
zelfstandig ook scholen langs 
gegaan in de regio. We 
hebben dus veel jongeren 
kunnen bereiken met de 
educatieve voorstelling.  

Dit jaar hebben we met 
name geïnvesteerd in 
materiaal waarmee de 
theatergroep zelf verder kan. 
Zo hebben we de groep een 
digitale camera gegeven, 
zodat ze foto’s kunnen 
maken en plaatsen op hun 
eigen Facebookpagina. 
(https://www.facebook.com/
tanjeh.villagetheatre) 
Zo kunnen ze laten zien wat 
ze doen. We hebben folders 
en flyers laten drukken, dit met 
name om de  naamsbekendheid  
te vergroten.  
Wij hopen dat ze uiteindelijk 
ook in het toeristische gebied 
hun voorstellingen kunnen 

geven en hiermee geld 
verdienen zodat zij ook op 
die manier bouwen aan hun 
toekomst. !
De doelen die wij ons 
hebben gesteld, hebben we 
gehaald!  
De theatergroep heeft 
geleerd zelfstandig hun 
voorstellingen te organiseren, 
te plannen, werken met een 
budget, enz.  
Wij zijn ontzettend trots op 
deze fantastische groep 
jongeren die heel hard heeft 
gewerkt. Niet alleen aan hun 
eigen toekomst maar ook 
aan die van anderen. 
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Op 21 juni vond het eerste Zuid-Hollandse 
’midzomer bierfestival’ plaats bij bierbrouwerij 
Klein Duimpje in Hillegom. 
Learn2Learn was aanwezig met een 
prachtige kraam. Hier werden eigen 
Learn2Learn producten verkocht. Tevens was 
door de organisatie een Tombola 
georganiseerd, met meer dan 150 
gesponsorde prijzen, waarvan de gehele 
opbrengst ten goede kwam aan Stichting 
Learn2Learn. Een prachtige dag, met een 
fantastische opbrengst van € 600,00 euro!

Rick Snelderwaard is HBO student Communicatie.  
Hij gaat bij Stichting learn2learn zijn afstudeerproject 
doen. Rick zal voor Learn2Learn een marketing 
plan opstellen en uitvoeren. Hiermee willen wij de 
stichting goed op de kaart te zetten en 
effectiever te werk gaan in het benaderen van 
potentiële sponsors.  
De grote hobby van Rick is theater. Wat zal hem 
dat goed van pas komen als hij komend jaar 
Marlies in Gambia gaat assisteren met het 
theaterproject.

Eind November hebben we 15 bananen  
dozen met spullen/kleding op de boot gezet 
naar Gambia. Via donaties hebben we deze 
dozen met kleding, schoenen enz., met de 
zeecontainer mee kunnen geven. Dit heeft 
de stichting persoonlijk aan mensen 
uitgedeeld die dit hard nodig hebben.  
Het was heel bijzonder om te zien hoe blij de 
families in Gambia hiermee waren. !
De Diaconie van de Protestantse Gemeente 
in Hillegom  heeft dit mogelijk gemaakt, waar 
wij ze hartelijk voor danken.

Start van het 
nieuwe 
project 2015 
De voorbereidingen van 
het nieuwe project zijn 
alweer in volle gang.  
Dit jaar gaan we met de 
theatergroep een locale 
educatieve film maken. 
De theatergroep zal 
hiervoor zelf het script 
schrijven. De educatieve 
film, is bedoeld om te 
kunnen verkopen.  
De netto opbrengsten 
moeten de noodzakelijke 
fondsen opleveren, om 
een bijdrage te leveren 
aan de verzelfstandiging. 
U kunt Learn2Learn ook 
volgen via de blog op 
Facebook en op de 
website.

OM DIT PROJECT 
VOORT TE KUNNEN 
ZETTEN HEBBEN WE 
UW HULP NODIG!

Graag komen wij op uw 
bedrijf, vereniging of school 
om een presentatie te geven 
over dit mooie project.  
Wij kunnen u persoonlijk 
uitleggen en ook laten zien, 
waarom het zo belangrijk  
en vooral ook leuk is om dit 
project te sponsoren. !
U kunt Learn2Learn steunen 
door uw vrijwillige bijdrage 
te storten op: 
Rekeningnummer SNSBank: 
NL44 SNSB 08 6263 4237 
www.geef.nl/learn2learn 
www.marlieslearn2learn.nl 

15 BANANENDOZEN MEE OP


DE BOOT NAAR GAMBIA

EERSTE ZUID-HOLLANDSE MIDZOMER BIERFESTIVAL

DIT IS

 RICK SNELDERWAARD

LAAT ZIEN DAT JE 
LEARN2LEARN STEUNT!
Learn2learn heeft een exclusieve 
armband ontworpen. Voor slechts €5,00 
laat je zien dat je ons steunt en krijg je 
een exclusief Learn2Learn armbandje.  
Hiermee lever je een bijdrage aan het 
project Learn2Learn en help je mee om 
kinderen in Gambia plezier, veiligheid en 
een betere toekomst te bieden.  
Ook leuk voor uw (klein)kinderen! !
Bekijk alle kleuren, en schaf  
een armbandje aan op: 
http://www.marlieslearn2learn.nl/
Armbandjes.html
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