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Het kan eindelijk weer! 
 
Op 7 juli is er een jaarvergadering in het gebouw van ABN AMRO Verzekeringen 
te Zwolle. Door corona is het twee jaar achter elkaar niet mogelijk geweest om 
een fysieke vergadering te houden en waren we genoodzaakt om de officiële 
jaarvergadering digitaal te houden. Dat hebben we afgelopen twee keer gedaan 
waarbij we aangenaam verrast waren door de relatief grote hoeveelheid 
reacties. Dat gaf het bestuur nieuwe moed en een impuls om in corona tijd toch 
verder te gaan. We hopen dat u nu ook de jaarvergadering komt bezoeken.  
 
We hebben Willie de Bruin bereid gevonden om in de jaarvergadering iets te 
vertellen over de Stichting Wenzi die zich inzet voor de verbetering van het 
Onderwijs in Kenia. We hebben in 2017 een landbouwproject bij een school 
gefinancierd. We hadden haar ook al voor de jaarvergadering van 2020 
uitgenodigd maar die kon dus helaas niet doorgaan. 
 
In de regel krijgt u bij onze nieuwsbrief ook een overzicht van de projecten van 
het voorgaande jaar. Onze laatste nieuwsbrief hebben we in december 2021 
verstuurd, waarbij al een overzicht van de projecten in 2021 was gevoegd. 
Hiervoor verwijzen wij u daarom naar onze website waar de nieuwsbrieven zijn 
terug te vinden. 
 
In 2022 hebben we al wel een project goedgekeurd voor ROPHE. We zullen net 
als vorig de aanleg van een waterput financieren in een ander dorp. We zijn ook 
met ROPHE in overleg gegaan om te komen een permanentere oplossing voor de 
aanleg van mogelijk toekomstig waterputten in andere dorpen. 
 
Sinds kort hebben we een geheel nieuwe website. De oude voldeed niet meer 
aan de eisen. De nieuwe website is al in de lucht en we nodigen u van harte uit 
om deze te bezoeken. Er wordt regelmatig nieuwe informatie opgezet over 
projecten en ander nieuws uit de verenging.  
Het adres is: www.debrug-ontwikkelingshulp.nl. 
 
Wij zien u graag op de jaarvergadering van 7 juli. U bent vrij om één of meer 
introducees mee te nemen. U ontvangt per email een uitnodiging met meer 
informatie over plaats, tijd en agenda. Op de website vindt u ook meer info. 


