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Weer en wind

Volg ons

Met een foto van hoe de
winter zou kunnen zijn
win je een mooie prijs

Volg ons op Twitter en Facebook
en wees de eerste die hoort van
kaartenacties, gratis bloemen en
natuurlijk het laatste lokale nieuws.
Check het Twitterblok op de site!

www.deweekkrant.nl

www.apeldoornsstadsblad.nl

‘Straatkinderen
een thuis geven’
Nicola Ojoki Faka, afkomstig
uit Soedan, woont sinds 2002
in Apeldoorn. In maart 2006
werd zijn Stichting Vrienden
van Straatkinderen officieel. Als
gevolg van de oorlog in Soedan
zijn daar veel straatkinderen
waarvan de ouders zijn omgekomen. Nicola kon, eenmaal
veilig in Nederland, de gedachte
aan deze kinderen niet loslaten
en besloot te helpen. ,,Het belangrijkste doel van de stich-

De presidentsvrouw van
Zambia opent 5 februari
om 14 uur het benefietconcert ‘Power of Africa’ in de
Fabianus en Sebastianuskerk
aan het Sebastiaanplein. Het
vrouwenkoor Hoge Noodt
zingt swingende Afrikaanse
liederen, begeleid door djembé-spelers van Mudanthe.

u Door Ank Herstel
U Apeldoorn

Concert door
vrouwenkoor
en Mudanthe
voor Afrika

De opbrengst van het concert
komt ten goede aan drie Afrikaanse organisaties: Stichting
Mwanamwenge, Stichting Upendo4kids en Stichting Vrienden van Straatkinderen. Een
kaartje kost 7,50 euro.
De presidentsvrouw verblijft in
Apeldoorn om ziekenhuizen in
de regio te bezoeken. Stichting
Mwanamwenge steekt geld
in de opleiding voor verpleegkundigen en vroedvrouwen in
Zambia.

ting is om de straatkinderen in
de plaats Wau, waar ik vandaan
kom, een thuis te geven. Daarnaast is onderwijs heel belangrijk. We willen de kinderen begeleiden tot zelfredzaamheid.”
Nicola werkt samen met de lokale zusterorganisatie Founda-

 

tion Friends of Homeless Children en Impulsis. Uiteraard heeft
de stichting geld nodig maar er
zijn ook andere manieren om
dit werk te ondersteunen. ,,We
willen jongeren begeleiden bij
het leren van een beroep, zodat
zij in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Daarvoor kunnen we allerlei materialen heel
goed gebruiken. Als er mensen
zijn die naaimachines, portable
schrijfmachines en allerhande
gereedschap ter beschikking
willen stellen, zijn we daar heel
blij mee. Vrijwilligers zijn van
welkom.’’ Zie svvs-wau.com.
Upendo4kids bestaat sinds officieel sinds januari vorig jaar,
maar daarvoor werd al een tijd
achter de schermen gewerkt. Initiatiefneemster Fridah Mwangi
wil kinderen van de plaatselijke
basisschool in Naru-Moru in
Kenia een tweede kans geven.
,,Ik ben daar geboren’’, zegt Fridah. ,,Ik weet uit ervaring wat
het betekent als je ouders geen
geld hebben om je naar school

 

Wout Zwikker geflankeerd door Fridah Mwangi en Nicola Ojoki Faka.
te laten gaan. Ik moest ook
thuisblijven.” Voor 60 euro per
jaar heeft een kind dankzij Upendo4kids onderwijs, een maaltijd en twee schooluniformen.
Daarnaast probeert de stichting
iets te doen aan de erbarmelijke
sanitaire voorzieningen in de
plaatselijke basisschool. Fridah
organiseert sponsor diners.
Meer info: upendo4kids.nl.
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‘Van het één kwam het ander’
Wout Zwikker is vrijwilliger ter die in Zambia woont en
en muzikant bij Mudanthe. bevriend is met de president
,,Een kennis van me zingt en zijn vrouw. Van het één
in het vrouwenkoor Hoge kwam het ander, met het beNoodt uit Epe. Een ander nefietconcert als resultaat.”
koorlid heeft weer een doch- Meer info: mudanthe.nl.

 

TOBIAS MEYLINK
APELDOORN - ZUTPHEN - DEVENTER

64% VAN DE
BOODSCHAPPERS
LEEST
DÉ WEEKKRANT!
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Kijk op
www.hahonderzoek.nl
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SHOCKWAVE UITERST
SUCCESVOL BIJ:
• kalk en inklemmingsschouders
• hielspoor!!!
• tennis-/golfelleboog
• achillespees-/hamstringproblemen
• jumpersknee
• chronische slijmbeursontstekingen
• nekartrose - slijtage
• morton neuralgie
T : 0571- 274733
M : 06 53891929
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www.shockwavenederland.nl
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Apeldoorn

Deventer

Korenpassage 35

Lange Bisschopstraat 12

Lochem

Zutphen

Smeestraat 2

Korte Hofstraat 14

Tevens vestigingen in Arnhem/Doetinchem/Huissen

Winter of geen winter…
Bij ons volop voorjaars-ideeën
Bolgewassen op pot
onze specialiteit
Narcissen en blauwe druifjes
0.85 2 pot 1.50 Grote pot 1.35
2 pot 2.50
Schaal vol gemengde bollen
nu 5.95
Hyacinten
3
per pot v.a. 1.35
Verder heel veel groene
2 pot 2.50 5 stuks in schaal
en bloeiende planten
2.75 6 stuks in mand 3.95
van klein tot groot.
3 hyacinten in mooi glas 4.95
Voor elke gelegenheid het juiste bloemetje!
Hortensia 4-5 en 6 koppen
van 3.95 tot 5.95
Voorjaars-primula 0.75
3 stuks 2.—
Azalea’s vol knop o.a. 25cm.
nu 2.95

Bloemisterij Labberton
Apeldoorn, Korteweg/Julianalaan, tel. 055 - 5212396, www.bloemisterijlabberton.nl
Alle dagen open

Alle filialen geopend van dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur

zondags gesloten

