Kinderen met een toekomst.
Modu bestaat nu 11 jaar.
Het begon met de opvang van kinderen in het relatief
veilige Freetown. Na de burgeroorlog ging het verder met
onderdak en opvoeding in hun eigen “Modu Evangelical
Children’s Home”, in Madina waar ze vandaan kwamen.
Voor goede middelbare school en beroepsopleiding
kwamen ze weer terug naar Freetown, waar ze werden
ondergebracht bij gastgezinnen.
Nu zijn ze bijna volwassenen, bijna klaar om op eigen
benen te staan, wat in Sierra Leone zeker niet
gemakkelijker is dan hier in Nederland.
Geef ze dat laatste zetje !

MODU BRIDGEDRIVE 2012
Van harte welkom op
plaats

Zaterdag 11 februari 2012
zaal Ambiance
NCB-laan 95, Veghel

Ontvangst

11:45 tot uiterlijk 12:15
aanvang drive 12:30 precies
Belegde broodjes bij binnenkomst en
diverse hapjes zijn gratis

De vele prijzen

zijn in natura

Wedstrijdinformatie

Topintegraal, één zitting van 28 spellen

Inschrijving

voor 4 februari

door overmaken van

€ 17,00 per paar
op girorekening 2552042
t.n.v. M.Th. Clauwens,
bridgedrive Modu

met vermelding van
en opsturen van

het inschrijfformulier, aan stichting Modu
Putterdonk 32, 5467 DV Veghel



Naam ………………………………………………………………………..
Adres

………………………………………………………………………

Postcode + woonplaats

………………………………………………….

Partner ……………………………………………………………………….

Natuurlijk is iedere gift van harte welkom
op rekening 15.33.59.609 van stichting Modu

Adres ……………………………………………………………………….

(inschrijfgeld s.v.p. op girorekening 2552042 vanwege de administratie)

Postcode + woonplaats….………………………………………………….

Speelt u graag bridge in een gezellige Ambiance,
dan slaat u uw slag voor weeskinderen in Sierra Leone
dan gaat u naar huis met misschien een leuke prijs
maar in ieder geval met een goed gevoel in uw hart
Daarom stort uw inschrijfgeld van € 17,- per paar
op rekening 2552042 van M.Th. Clauwens
met vermelding “bridgedrive Modu”
en stuur het inschrijfformulier ingevuld naar
Putterdonk 32, 5467 DV Veghel

BRIDGEDRIVE
Zaterdag 11 februari 2012
zaal Ambiance te Veghel
Georganiseerd door

Inlichtingen tel. 06 - 41858392, of e-mail clauwens@kpnmail.nl
internet site Modu: www.modu.nl
internet site Foreign Child: www.foreignchild.com

Uit het jaarverslag Modu 2010

“…Via deze weg wil ik alle donateurs heel hartelijk bedanken voor hun niet
aflatende steun. Zonder u zag het leven van veel kinderen en jongeren er in
Sierra Leone er heel wat minder hoopgevend uit. En u weet vast dat dit een
understatement is.
Ook gaat dank uit naar de bestuursleden van Stichting Modu en Stichting
Foreign Child die al hun werk belangeloos doen. En niet te vergeten de
werkgroep in Veghel die wederom een bridgedrive georganiseerd heeft ten
bate van onze kinderen in Sierra Leone.
Heel hartelijk dank, iedereen.”
Reitsum, 17 januari 2011
Monique van de Ven, voorzitter Stichting Modu

spelleiding


mevr. Marijke Renes
De opbrengst is voor de middelbare schoolopleiding
van kinderen uit
Madina, Sierra Leone

