
 

Nieuwsbrief mei 2022 

 

Dringende oproep! 

Wist u dat Stichting Dessi Tuji geen geld uitgeeft aan dure kantoren of salarissen van directeuren? 

Dat Stichting Dessi Tuji geen geld uitgeeft aan paginagrote advertenties in de krant of tickets, reis- en 

verblijfkosten van de bestuursleden die naar Ethiopië gaan? 

Wat Stichting Dessi Tuji wel doet is elke euro die we ontvangen via donaties en fondsenwerving 

rechtstreeks besteden aan de projecten waar kinderen, vrouwen en de community van profiteren.  

Nu, tijdens de enorme droogte en hongersnood waardoor o.a. Ethiopië weer getroffen wordt, denkt 

u misschien dit is een druppel op een gloeiende plaat. Ja, gezien de grote van het land is dat ook een 

druppel. Maar wij zorgen er wel voor dat er ongeveer 2060 kinderen naar school kunnen en water en 

schoolmaterialen krijgen. Soms krijgen ze ook fruit dat beschikbaar is. Zij kunnen ondanks alle 

strubbelingen toch bouwen aan een toekomst. 

Dit jaar bestaan we 5 jaar! En meer dan ooit hebben we u nodig als donateur. 

Draagt u Stichting Dessi Tuji een warm hart toe wordt dan ook vaste donateur voor bijvoorbeeld  

€ 5,00 ( of meer) per maand. U kunt zelf een automatische overschrijving maken naar NL09 INGB 

0008 0218 55 t.n.v. Stichting Dessi Tuji o.v.v. projecten.  

Wilt u liever een eenmalige bijdrage leveren dan kan dat natuurlijk ook naar bovenstaande rekening 

of scan de QR code1 en maak uw vrijwillige bijdrage over. 

 

Meldt u tevens aan met uw emailadres door te mailen naar info@stichtingdessi.org en u ontvangt 

automatisch onze nieuwsbrief met leuke foto’s van de projecten. Zo blijft u altijd op de hoogte van 

de ontwikkelingen die er plaats vinden. 

 
1 U kunt de QR code gebruiken dmv uw fotocamera op uw mobiele telefoon of door de QR lees app te 

downloaden via de play store 

mailto:info@stichtingdessi.org


Jaarverslag 2021 

Het jaarverslag 2021 is weer gereed en verzonden aan de donateurs. Omdat de website de 

komende periode verbeterd gaat worden bieden we u de mogelijkheid het jaarverslag via 

email te ontvangen. Bent u geïnteresseerd in het jaarverslag stuur dan een email naar 

info@stichtingdessi.org en we zenden u het jaarverslag 2021 toe. 

 

 

 

Braderie en WK adoptiekids 

Op 25 juni 2022 zijn er twee evenementen waar we als Stichting staan met een kraam. 

Zaterdagmiddag 25 juni 2022 van 14.00 uur tot 18.00 uur staan we op de braderie  in 

Bovenkerk (Amstelveen). Dit jaar is het thema 'Duurzaamheid'. We verkopen spullen uit 

Ethiopië en de opbrengst gaat naar de schoolprojecten in Hidi en projecten ter 

ondersteuning van vrouwen in Menz. Kom gezellig langs want er is genoeg te beleven. 

Locatie: Sint Urbanuspark. 

 

WK ADOPTIEKIDS, DE OORSPRONG EN HISTORIE 

In aanloop naar het WK voetbal in 2010 in Zuid-Afrika is het idee ontstaan een 

voetbaltoernooi te organiseren waaraan alleen geadopteerde kinderen mee konden doen. 

Belangrijkste doelstelling was om kinderen en ouders elkaar te laten ontmoeten tijdens een 

ontspannen voetbaltoernooi. 

Het toernooi is de afgelopen jaren in aantal deelnemers en supporters gegroeid, maar de 

doelstelling is onveranderd: ONTMOETEN, VERBINDEN en VOETBAL! 

Stichting Dessi staat op het marktplein met een kraam. Hier kunt u informatie inwinnen over 

de lopende projecten. 

www.wkadoptiekidds.com 

mailto:info@stichtingdessi.org
http://www.wkadoptiekidds.com/


Locatie: Sportpark Blankestein 

    Langeweg 4 

    Vianen 

Wanneer: 25 juni 2022 van 9.00 uur tot 17.00 uur 

 

Hartelijk dank voor uw interesse en wellicht treffen we elkaar 25 juni! 

 

 


