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Dit is nieuwsbrief nummer 55. Onze voorgaande 54 nieuwsbrieven zijn nog
steeds te lezen op onze website www.liemerscollegeaward.nl .Kijk daar bij PR
en nieuwsbrieven. Ook voor de buitenlandspecial en de Medal Race.

Jaren geleden hielp het bestuur van Kehidupan Anda ons naar
Sulawesi te komen om daar een LCA project te doen. Nu vragen ze
ons te stemmen op hun prachtige project daar. En wij vragen u dat
ook te doen zodat ze misschien een mooie subsidie kunnen krijgen.
Ze leiden weeskinderen op tot duikers en doen ook veel aan
bewustwording voor het milieu. Stem alstublieft: kost niets en levert
veel op.

www.kro-ncrv.nl/warmhart/kehidupan-anda.

Nog zeker twee projectgroepen zijn actief, Guatemala en Namibië.
De deelnemers doen hard hun best om er iets van te maken, in
Namibië een keuken voor het schooltje en in Guatemala een heus
huis voor een familie. Na de vakantie meer over deze avonturiers.

Doneer eens een bedrag op NL23RABO0146116852 o.v.v. LCA gift.

Onze stichting is u dankbaar want zonder enige steun van vrienden
kunnen we niet werken. Op onze website www.liemerscollegeaward.nl
leest u onze doelstelling en komt u alles te weten over de geschiedenis en
successen van de Award tot nu toe.

Senegalieke, zo noemt Lieke Meertens zich, omdat ze in de grote vakantie naar Senegal gaat.
Vrijwilligerswerk, helemaal zelf geregeld, helemaal zelf bij elkaar gespaard. Prachtig voorbeeld
van eigen initiatief dat mooi past in de Award. In de volgende nieuwsbrief krijgt ze ruimte om te
vertellen.

Wessel Haverkamp
zwemt, hij zwemt ook
ver, 25 km, een dag
achter elkaar, voor het
goede doel, namelijk de
projectgroepen die op
dit moment druk bezig
zijn gelden te
verzamelen. Hééél
Stoer, hééél Sympathiek
en hééél LCA.
Topsporter die op 8
september in de Oude
IJssel te water gaat, om
8.00 uur bij sluiscomplex
De Pol te Etten. Hij
finisht in Doesburg. Kom
kijken hoe hij alles
geregeld en
georganiseerd heeft, en
draag bij!!!

Mocht u inmiddels zelf naar Afrika willen. Fair2.travel
hielp ons naar Ethiopië. Bij het Theatre of Dreams zag
u hoe het was.

Tour guide Getsh weet de weg in Ethiopië en kent
ongeveer iedereen. Met hem kom je op unieke locaties.

Maar eerst:
Tijd om namen te noemen en hoog tijd om te bedanken:
Vincent Baake hoffotografie. Alle medewerkers aan het Theatre of Dreams. Onze
sponsoren en Vrienden. Piet van Breukelen voor al zijn PRwerk.Marius de Boer voor zijn
muziek en de mannen van onze Light & Sound.Onze nieuwe burgemeester Lucien van
Riswijk voor zijn speech en voor het spelden.Luuk de Groot en Erika Ausman voor het
maken van de filmpjes bij Th of D en Toyota Bloemberg voor de bedrijfswagen die we
mochten gebruiken bij opbouw Th of D. Bakker Godschalk, Foto Image&More,
Bloemisterij Schepers, Pisa, en Drank Expert. En DO-IT voor de mooie schermen. En dan
op school onze concierges voor alle hulp. Allemaal bedankt voor jullie medewerking!

1 juli 2019 was de grote dag. Theatre of Dreams 2019. Jaren gewerkt voor de Award en
dan...in de feestelijke ambiance van Eet-Lokaal de uitreiking. Eerst pitchen, dan je
bewonderaars laten zien wat je gedaan hebt voor je Award en ook wat de Award met jou
gedaan heeft. Dan de speech van onze burgemeester en dan... in het bijzijn van familie en
vrienden het SPELDEN van de Award. Zowel de kandidaten als de burgemeester
glommen van blijdschap. Daarna toast en felicitaties. En de benoeming tot Ambassador
van de Award, belangrijk om het voortbestaan van de Award te waarborgen.

En last, but certainly not least, opname in de Hall of Fame waar de portretten van alle
Ambassadors een mooie plaats hebben.
van linksboven naar rechtsonder: Britt Kraaijenvanger, Anne Fleur Verholen, Eva ter Maat,
Suzan Klappers, gebak, Eva Visser, Suze Berendsen, Vera Veldkamp en groepsfoto.

Zo was de sfeer! We
proosten op het succes
van onze kandidaten.
Felicitaties vanuit Afrika
en van alle mensen die
aanwezig waren. Tot
volgend jaar bij ons
Theatre of Dreams.
foto's Veerle Karsdorp.

Hieronder een aantal vrienden die ons een warm hart toedragen. Vriend word je door een een
donatie te doen of door een dienst te verlenen. Volgende keer meer logo's van vrienden die ons
helpen.

We sluiten af met hartelijke groet, dank voor uw belangstelling, tot nummer 56!

