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Onze wijnactie was vorig jaar een groot succes!
Een actie die succesvol is, is natuurlijk voor
herhaling vatbaar. Maar, dit jaar pakken we het
nog groter aan. 
We hebben niet 1 maand een wijnactie, nee, de
actie duurt dit jaar zelfs 2 maanden: november
en december. 
Daarbij hebben we een gave aftrap bedacht. 
Om te weten welke wijnen u lekker vindt, kunt u
deze komen proeven bij onze wijnproeverij op
zaterdag 6 november bij Wijnhuis Weert. 
Zij gaan weer 8 heerlijke wijnen uitzoeken die
wij kunnen gaan verkopen voor onze stichting.
De volledige winst mogen wij weer houden. 

Binnenkort meer informatie over de
wjinproeverij! 
Hou voor meer informatie vooral onze website
en socials in de gaten! 
Zien we u ook op 6 november? Stuur dan een
mail naar info@vriendenvanlotus.nl om u op te
geven! 

Corona in Zambia 
Niet onbelangrijk om te benoemen. De scho- 
len in Zambia zijn helaas weer een tijd dicht
geweest door corona. Gelukkig mochten de
scholen op 23 augustus j.l. weer open! We 
hopen dat de scholen de rest van dit jaar open
mogen blijven en niet weer opnieuw hun 
deuren moeten sluiten. 

September 2021 

Statiegeld Jan Linders Nederweert 
In juli hebben wij bij deze supermarkt naast 
de flessenautomaat een zuil mogen neerzetten. 
Hier worden al veel bonnetjes ingedaan, de 1e

maand zat er voor bijna €100 aan 
bonnetjes in de zuil! 
Fablab Midden-Limburg heeft 
belangeloos de zuil voor ons ge- 
maakt. 
Kent u een supermarkt die ook 
open zou staan voor een donatie- 
zuil voor onze stichting? Laat ´t ons vooral weten!
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Every Child A Family 

Wij hebben ons aangesloten 
bij de pledge Every Child A 
Family. Deze pledge is 
inmiddels door bijna 40 
organisaties en stichtingen 
ondertekend. Samen willen 
we aandacht voor wees- 
kinderen. 
Deze kinderen zouden op 
moeten groeien bij hun eigen familie. Door ons 
OVC-programma hopen wij dat zoveel 
mogelijk weeskinderen in de buurt van onze 
school bij familie kunnen blijven wonen en toch 
ook naar school kunnen blijven gaan. 

#GivingTuesday / #GivingEveryTuesday 
Een beweging die overgewaaid is vanuit 
Amerika. Giving Tuesday. Een dag om mensen 
bewust te laten worden na de koopjesgekte 
van Black Friday, dat er meer op de wereld is 
dan alleen maar shoppen. 
Dit jaar is er ook #GivingEveryTuesday in het 
leven geroepen. Hier heeft u wellicht op onze 
social media kanalen berichten over voorbij 
zien komen. We zijn blij dat hier regelmatig 
donaties door binnenkomen. Op 30 november 
is het dit jaar #GivingTuesday. We hopen op 
deze dag weer mooie donaties te mogen 
ontvangen voor Lotus Private School. 

Misschien heeft u het al gezien, wij 
hebben een nieuwe website! Kijk 
snel op www.vriendenvanlotus.nl 
om de site te bekijken! Ook Lotus 
Private School heeft een nieuwe 
website, in geheel dezelfde stijl. 
Kijk snel op www.lotusprivateschool.com! 

Uitschrijven: Indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar 
info@vriendenvanlotus.nl om zich uit te schrijven. 

Regelmatig ziet u berichten van ons voorbij
komen op social media, of via e-mail en onze 
nieuwsbrief. Maar, wie zijn wij dan eigenlijk? 
Om jullie een idee te geven wie wij zijn, stellen 
wij ons in de komende nieuwsbrieven voor. 
In deze brief: Jolanda! 
“Hoi! Ik ben Jolanda. 34 jaar en 
zelf al zo’n 10 jaar werkzaam in
het basisonderwijs. Ik ken 
Jennifer al meer dan 15 jaar en 
heb de ontwikkelingen van de 
bouw van de school vanaf het 
begin af aan gevolgd. Toen Jennifer mij vroeg of 
ik lid wilde worden van het bestuur, heb ik 
direct ja gezegd. 
In de zomer van het eerste jaar dat de school 
open was, ben ik zelf ook in Zambia geweest. 
Met mijn expertise heb ik de school en de 
leerkrachten op weg kunnen helpen. Een heel 
bijzondere ervaring! 
Voor de stichting ben ik secretaris en hou ik 
onze pagina’s op Facebook en Instagram bij. 
Verder schrijf ik samen met Monique de 
nieuwsbrieven en ben ik bezig met het 
opzetten van een digitale lesbrief om op 
scholen in Nederland in te zetten.” 

Monop is het bedrijf achter de 
Greenscreenbox. De oprichtster van MONOP 
komt zelf uit het onderwijs en draagt Lotus 
Private School en onze stichting een warm hart 
toe. Van iedere verkochte Greenscreenbox 
doneert MONOP een 
bedrag aan ons. Onlangs 
hebben we een heel 
mooie donatie in 
ontvangst mogen nemen, 
waarvoor dank! 
Neem ook eens een kijkje 
op www.greenscreenbox.nl! 

Nieuwe website! 

Het bestuur: Jolanda 
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