Nieuwsbrief Thom Ventoux 26 augustus 2017

!
Beste Thom Ventoux vrienden,
Vandaag precies 1 jaar geleden hebben jullie allemaal de Kale berg, de Mont Ventoux, getrotseerd. De een
fietsend, de ander wandelend en weer anderen als onmisbare vrijwilligers van de Thom Ventoux actie. Een
geweldige dag met 78 enthousiaste deelnemers, die met elkaar het verschil wilde maken voor
kinderen met een beperking in Ethiopië.

!
WE DID IT!

De Thom Ventoux 2016 heeft uiteindelijk 32.700 euro opgebracht. En met dat bedrag is Stichting Joni hard aan
de slag gegaan om kinderen met een beperking in Ethiopië uit hun isolement te halen, door de jongeren te
trainen en aan werk te helpen, door ouderbijeenkomsten te organiseren, leerkrachten te trainen, en door het
opzetten van een grote Awareness campagne.
Hester Syom en haar man Dawit zijn het afgelopen jaar een aantal malen in Ethiopië geweest om o.a. de
voortgang van het project “ Here we are” te monitoren.
Hester heeft een prachtig, aansprekend verslag gemaakt over de vorderingen van het project. Zie bijgevoegd
verslag met bijbehorende mooie foto’s!!

De jongeren werkplaats

The Thom Foundation wil nogmaals alle deelnemers van de Thom Ventoux hartelijk bedanken voor jullie support
want dankzij jullie allemaal krijgen kinderen geboren zonder toekomst nu wel een toekomst.
Geïnteresseerd in andere projecten welke The Thom Foundation steunt kijk op onze website
www.thethomfoundation.nl.

De afgelopen maanden hebben we regelmatig de vraag gekregen of er wederom een Thom Ventoux actie wordt
georganiseerd en zo ja of deze dan zal plaatsvinden in 2018 of 2019….
We zijn blij dat we jullie kunnen vertellen dat er inderdaad opnieuw een Thom Ventoux actie zal worden
georganiseerd! Gezien de grote organisatie zal deze echter niet worden gehouden in 2018 maar in 2019 in het
Hemelvaartweekend of in het Pinksterweekend.
Eind december ontvangen jullie een nieuwsbrief met daarin de definitieve datum waarop de Thom Ventoux 2019
gaat plaats vinden. Maar je kan natuurlijk al wel vast beginnen met trainen…..
Als er vragen zijn over bovenstaande dan horen wij dat heel graag.
Namens de organisatoren van de Thom Ventoux, wensen wij jullie nog een hele mooie nazomer.
En veel plezier met het lezen van het voortgangsverslag “ Here we are”!
Hartelijke en sportieve groet,
Linda, Hank, Stefan en Inge

