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DE VOORSTELLING
IN PREMIÈRE

Stichting LEARN2LEARN
De tweede nieuwsbrief van dit
jaar. De tijd vliegt en wat is er
veel gebeurd afgelopen jaar.
Het eerste jaar van het project
zit er alweer op. We hebben
het project succesvol en met
veel energie afgesloten.
Onze doelen zijn gehaald en het
project is geslaagd, conclusie:
•

•

Educatief theater maken
in Gambia met en door
locale jongeren;
Een theatervoorstelling
geven op diverse scholen
en dorpen in Gambia;

GEVOLGD DOOR DE CAMERA

Jongeren plezier geven
en een doel in hun leven
bieden.
De theatergroep was ook heel
tevreden en wil aankomend jaar
zeker verder. Omdat het doel
van Learn2Learn is om de groep
naar zelfstandigheid en
zelfredzaamheid te brengen,
hebben we de jongeren de
opdracht gegeven om volgend
seizoen zelf een onderwerp te
bedenken. Hiervoor moeten ze
ook zelf het script gaan schrijven.
Daarnaast geven ze elke vrijdag
een optreden op een culturele
•

1E VOORSTELLING
TANJI BASIS SCHOOL

avond in het dorp. Ook hiervoor
hebben we ze de handvatten
gegeven om zelf de
verantwoording te dragen.
Dat betekend dat ze de
afgelopen maanden met een
doel aan het werk zijn gegaan.
En nu maar eens kijken of ze dit
kunnen. Het enthousiasme vanuit
de groep is er……
Afgelopen jaar hebben wij een
promotiefilm laten maken door
Leender Beekman. Het is een
prachtige film geworden en te
zien op
www.marlieslearn2learn.nl

VOORSTELLING IN HET
DORP SANYANG

Start van
het nieuwe
project 2014
De voorbereidingen van
het nieuwe project zijn
alweer in volle gang.
Op 1 december 2013 zal
Marlies weer voor een
maand afreizen
om de theatergroep te
begeleiden.
In de volgende nieuwsbrief
kunt u hierover een
uitgebreid verslag lezen.
U kunt Marlies ook
volgen via de blog op
Facebook en op de
website.

Op 28 september heeft Learn2Learn
een benefiet gegeven. Anja de Rijk van
“Buitenplaats de Plantage” in
Vogelenzang heeft hiervoor haar locatie
beschikbaar gesteld. Een groep met
geweldige artiesten en vrijwilligers
hebben zich op deze dag ingezet voor
Learn2Learn. Onze dank is zeer groot en
met een opbrengst van €1550,00 euro
zijn de eerste financiën binnen om het
project op te starten voor komend jaar.

De conclusie van het afgelopen jaar is dat het
project geslaagd is. Informatie overbrengen
door middel van een theatervoorstelling is een
zeer succesvolle methode gebleken. Daarom
hebben wij besloten om met dit project door
te gaan en een eigen stichting te worden.
Notariskantoor Hurtak & Roodhorst uit Hillegom,
heeft Learn2Learn gesponsord en sinds 12 juli
2013 zijn wij officieel Stichting Learn2Learn.
Sinds oktober beschikken wij over de
zogenaamde ANBI-status (Algemeen Nut
Beogende Instelling). Dit geeft u als sponsor
een belastingvoordeel, omdat hierdoor uw gift
aftrekbaar is bij de belastingdienst.

KRNWTR & Learn2Learn:
Plezier, veiligheid en toekomst voor Gambia

OM DIT PROJECT
VOORT TE KUNNEN
ZETTEN HEBBEN WE
UW HULP NODIG!
Graag kom ik op uw bedrijf,
vereniging of school om een
presentatie te geven over dit
mooie project. Ik kan dan
vertellen en laten zien,
waarom het zo belangrijk en
vooral ook leuk is om dit
project te sponsoren.
U kunt Learn2Learn steunen
door, voor slechts € 25,00
per jaar, Vriend van
Learn2Learn te worden.
Voor meer informatie en/of
donaties kijk op:
www.marlieslearn2learn.nl
Rekeningnr. SNS bank
86.26.34.237

In juli van dit jaar heeft KRNWTR Stichting Learn2Learn
gesponsord met karaffen in bruikleen. De karaffen
van KRNWTR staan o.a. in Restaurant ’t Fort in
Vijfhuizen en Wijnbar&Zo in Alphen aan de Rijn.
Voor het kraanwater betaalt de klant een bedrag,
wat aan Stichting Learn2Learn wordt gedoneerd.
Het heeft Learn2Learn tot nu toe al €1000,00 euro
opgeleverd! Heeft u of kent u iemand met een
restaurant of bedrijf met interesse voor deze
sponsoractie, mail dan naar info@marlieslearn2learn.nl Ga voor meer
informatie naar www.marlieslearn2learn.nl

13 oktober Werelddiaconaat
Op deze dag heeft Marlies bij de Protestantse
Gemeente in Hillegom, met als titel voor de collecte
‘steun een vrouw met pit’, een lezing gegeven over
Stichting Learn2Learn. Met groot enthousiasme is er
op deze lezing gereageerd. Marlies heeft de
aanwezigen kunnen overtuigen hoe en waarom het
zo belangrijk is om dit project te steunen.
De komende twee jaar zal de Protestantse
Gemeente in Hillegom op verschillende manieren
stichting Learn2Learn steunen. Wij kijken uit naar een
fijne samenwerking.

