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Beste allemaal, met veel plezier sturen we jullie onze nieuwsbrief!

Wijnavond zeer geslaagd
Met veel plezier kijken we terug op een zeer geslaagde wijnavond in het Amsterdamse Coffee Bru! Wij
willen alle aanwezigen van harte danken voor hun gezelligheid en gulle bijdragen aan deze avond.
Het is mooi om te zien dat een gezellige avond kan bijdragen aan nieuwe brandstof voor Vision AfriKa
en dat de evenementen steeds meer geïnteresseerden trekken.
Ook Coffee Bru willen wij in het bijzonder bedanken voor hun hulp en gastvrijheid.
Wij hebben de smaak te pakken gekregen en hebben al wat ideeën voor volgende activiteiten, maar
mochten jullie graag een bepaalde activiteit of thema-avond willen zien, dan staan wij hier altijd voor
open! Je kunt je ideeën delen via europe@visionafrika.com.

Feestdagen en een nieuw jaar voor de deur
Wij wensen alle vrienden van Vision AfriKa een prachtige kerst en een gelukkig nieuwjaar! Wij zien uit
naar een dynamisch jaar met meer evenementen waarmee we samen kunnen bijdragen aan de groei
van Vision AfriKa. Wij hopen dat we in 2015 nog meer jongeren kunnen bereiken met Vision AfriKa en
zo met hen kunnen bouwen aan een betere toekomst.
Mede dankzij jullie fantastische inzet dit jaar hebben de oudste Vision AfriKa studenten in Kayamandi
van een afscheidsdiner genoten om hun overwinningen te vieren. Ongeveer de helft van deze groep
zal naar de universiteit of een andere vervolgopleiding gaan. Zukisa Xegwana (Grade Coordinator) gaf
tijdens dit evenement een motiverende speech genaamd “Birds Released from their Cages”, over hoe
zij nooit mogen opgeven, ook al verloopt het leven niet zoals ze het gepland hadden.

Kadotip
Op zoek naar een origineel kado voor de feestdagen voor familie of vrienden die ook wel een steentje
willen bijdragen? Beginnen parfum, whiskey en boeken toch enigszins te vervelen? Wellicht leuk om het
eens over een andere boeg te gooien en een Vision AfriKa lidmaatschap kado te geven! Mocht je dit
willen of meer informatie hierover willen, mail dan naar europe@visionafrika.com. Een eenmalige bijdrage
kan natuurlijk ook.

We willen je op regelmatige basis op de hoogte houden van de ontwikkelingen in Zuid-Afrika en ook
die van onze Europese stichting. Heb je leuke ideeën of zou je graag een bepaald item in een
volgende nieuwsbrief zien terugkomen, laat dat dan vooral aan ons weten via
europe@visionafrika.com!

