Mozambique Masipleci
a
kaarten met een Afrikaanse `look`,opbrengst naar Afrikaanse projecten

Frank & Sandra
UMA photocards
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Zoals velen van jullie weten, is het mijn (Sandra`s) hobby om foto`s te maken. Close- ups van mensen,
kinderen, bloemen, natuur… foto`s met net dat beetje extra en nu ik in Afrika woon: foto`s met een Afrikaanse
`look`. Ik heb van mijn mooiste foto`s verschillende kaarten af laten drukken. Deze kaarten worden in setjes
van 6 verkocht vanaf €5,- (inclusief verzendkosten) en de winst hiervan gaat naar projecten in Mozambique.
Anneke Mijsen en Lianne van Slooten- vriendinnen uit Amsterdam hebben de website gemaakt waar je de
kaarten kunt bestellen. Zij zorgen er ook voor dat de bestelde kaarten op het juiste adres komen en dat de
winst richting Afrika gaat.

U MA ?

Uma betekent één in het Portugees, de landstaal van Mozambique. Je
spreekt het uit als `oema`. Het lijkt soms dat je maar zo weinig mensen
kunt helpen in je leven- het gevoel van de bekende druppel op de
gloeiende plaat. Maar toch: voor degene díe we helpen maakt het veel
uit! En dat kan levens veranderen: één voor één!

projecten

2x3 verschillende vierkante
kaarten (15X15) plus
enveloppen €6,-

Door het kopen van UMA photocards help je mee met het ondersteunen van
kleinschalige projecten in Mozambique. De eerste periode gaat de opbrengst
van UMA photocards naar de oudste mensen. Zij slapen vaak in hun hutje van
modder en gras op matjes op de grond. Daardoor verergeren de klachten van
deze mensen nog meer. Ons team bezoekt hen twee keer per week om ze te
helpen en te bemoedigen. Wij willen deze mensen graag helpen aan
matrassen voor meer comfort en een goede oude dag!

Ideeën voor projecten voor de toekomst: graven van een waterput, kopen
van kippen waar lokale mensen inkomen uit kunnen genereren, helpen
meestarten van bedrijfjes, aanschaffen van onderwijsmateriaal voor de
school of soms gewoon kopen van groente, bonen en maismeel voor een
gezin, in de moeilijke maanden voor de oogst.

2x3 verschillende
ansichtkaarten €5,-

2x3 verschillende
dubbele kaarten plus
enveloppen €6,50

meehelpen?

Hartelijk welkom om via onze website kaarten te bestellen! Ook zijn wij op
zoek naar mensen die helpen deze kaarten verder aan de man te brengen,
zodat we zo snel mogelijk de projecten kunnen ondersteunen! Als dat iets
voor jou is, mail dan naar: umaphotocards@gmail.nl. Anneke en Lianne
zullen jou de 3 setjes toesturen (als bijvoorbeeld) plus een inschrijflijst, zodat
je de kaarten kunt laten zien in jouw buurt/ kerk/ vriendenkring/ op je werk.
Mensen kunnen dan op de inschrijflijst intekenen welke setjes zij willen
hebben en hoeveel. Jij geeft de aantallen door aan Anneke en Lianne, stort
het geld op onze speciale `UMA-rekening` (giro 5117360) en je krijgt zo snel
mogelijk de bestelde setjes toegestuurd. Voordeel hiervan? Meer publiciteit
voor UMA photocards èn minder verzendkosten, zodat er weer meer geld
naar de projecten kan gaan.
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