Bäste understödjare,
Det är oerhört glädjande att kunna berätta att det nu finns vatten på farmen i Voi.
Ledningen från bergen är dragen, vattentornet och vattentankarna är byggda. Det återstår en del
arbete med att koppla in pumpar och solceller – men vattnet finns där!
Arbetet med att skriva in nya föräldralösa barn har
gått enligt planerna. Det betyder att det vid
årsskiftet finns totalt 40 barn som får hjälp av
projektet. Med tanke på att barnen oftast bor
tillsammans med andra hos någon släkting, så är
det över 200 personer eller fler som får stöd direkt
och indirekt.
Tack vare alla enstaka och regelbundna givare är
projektets löpande kostnader täckta. Stort tack till
alla!
Kampanjen ”En sten från hjärtat”, som ju egentligen är en fortsättning av ”En tjuga för Voi”, har nu
tagit ny fart genom att många företag ställt upp som sponsorer. I skrivande stund har vi sprängt
200 000 kronors gränsen om vi räknar med både de pengar som finns på byggkontot, och de som vi
blivit lovade från olika företag. Och fler kommer varje vecka!
När den första halvmiljonen är insamlad tänker vi starta den första etappen av byggprojektet, en
samlingslokal med tillhörande matsal/logement. Utmana gärna dina vänner, arbetskamrater och
företag att vara med i arbetet med att långsiktigt säkra framtiden för de föräldralösa barnen i Voi.
I början av januari åker delar av projektgruppen till Voi för att på ort och ställe samtala om
framtidsplanerna för utbyggnaden av farmen till ett kunskaps- och resurscenter.
Försäljningen av sten (duplobitar) gå gågatan i Ulricehamn har varit varit väldigt lyckad. Lagom till
advent har vi dessutom fått nya fina julkort med motiv av Jan Töve, till försäljning. En bunt på tio
julkort kostar bara 50 kr.
Det finns också ”direktimporterade” moderiktiga massaj-armband att köpa till sig själv eller att ge
bort som julklapp. I Stockholm kostar de 100 kr styck, men vi säljer dem för halva priset. Och hela
behållningen går till barnen i Voi.
Den andra advent finns vi i den nya lokalen vid Stora Torget (fd Kicks). Kom gärna dit och delta
Änglajakten, eller köp sten, julkort och massaj-armband. Du kan också kontakta undertecknad för
mer information om var julkort och armband finns att köpa.
Återigen – STORT TACK FÖR DITT STÖD.

2011-11-27 för Voi styrgrupp i Ulricehamn
Med önskan om en fridfull och välsignad advents- och jultid.

Jan-Åke Thorell

