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Info

E-mail: therainbowassociation@gmail.com
Rekeningnummer: BE34 7350 4156 5090

Dirk De Rooster
Tel.: +32 475 71 57 97
Myriam Bosmans
Tel.: +32 498 45 34 19

Our schoolproject in Uganda
Uganda - Masaka  - Kalisizo

Rakai District

“THANK YOU”
 FOR SUPPORTING 

THE RAINBOW PROJECT

Wij geven al onze sponsers 1x per jaar alle info over ‘hun kind’ 
en de evolutie van onze school.

Wij vragen u vriendelijk ieder jaar uw bijdrage te storten in de 
maand december.

Alvast hartelijk dank voor uw steun!

 Anke, deze foto boven de peterschappen zetten , zoals op die andere folder  

Zelfde lettertype dan onze folder aub . 

 

 

 

 

 

Cara Nova Rainbow Center
Kliniekstraat 48 - 9050 Gentbrugge
therainbowassociation@gmail.com

BE34 7350 4156 5090

Kleuter-en lageronderwijs                           €100/jaar
(gedurende 8 jaar)

(gedurende 6 jaar)

(gedurende 2 jaar)

(gedurende 3 jaar)

Aankoop grond

secundair onderwijs                                              €170/jaar

Realisatie schoolgebouw

Vakschool-onderwijs   €300/jaar

Totale studie-opleiding

Realisatie waterput

Universiteitsonderwijs   €1500/jaar

Renovatie woningen
Hygiënische installaties
Electriciteitsvoorzieningen
Computers

U KUNT KIEZEN UIT:

PETERSCHAPPEN VOOR

VRIJE BIJDRAGE
BOUW MEE AAN ONZE SCHOOL!

VZW Cara Nova 
     Rainbow Center



 

 

 

 

 

“ THATS WHY WE DO IT “ 

 
WIJ GEVEN WEESKINDEREN EEN KANS

Wij helpen ook “The guardians “ de mensen die de weeskinderen een thuis geven, het zijn 
dikwijls grootmoeders of grootvaders, nonkels, tantes, zussen of broers of soms gewoon 
vreemde mensen die zich ontfermen over het lot van deze kinderen.

We helpen ze met kleding, matrassen, dekens, medicijnen en andere benodigdheden.
We betrekken ze ook in ons schoolproject, om ze samen zo uit hun uitzichtloze situatie te halen. 

LETS MAKE THIS DREAM COME TRUE , “TOGETHER”

“The Rainbow – School”, ons project in Oeganda

Ons project heeft 2 doelstellingen, we geven 
weeskinderen een kans om naar school te gaan, 
en dit vanaf 5 tot 18 jaar. Een goede educatie 
geven, om zo een diploma te kunnen halen, is 
van levensbelang in Oeganda. Zo krijgen de 
studenten later een kans om werk te vinden, te 
kunnen overleven en hun familie te kunnen helpen.

We hebben op dit ogenblik 125 kinderen verdeeld in 
2 lokale scholen waarvan we het schoolgeld, boeken 
en pennen, het uniform, kleding en schoeisel betalen. 
Maar dit wordt een te dure formule want het aantal 
leerlingen groeit elk jaar. Daarom willen en hopen we in 2016 
onze eigen school te kunnen bouwen zodat we nog meer en 
meer weeskinderen een toekomst kunnen geven.

Jongen(s)

Naam       .......................................................

Adres      .......................................................

      .......................................................

Tel      .......................................................

E-mail      .......................................................

meisje(s)

leeftijd ongeveer ........... jaar

IK WENS IN TE TEKENEN VOOR 
EEN PETERSCHAP VAN

U WIL ONS PROJECT STEUNEN?

 

 

 

 

VZW Cara Nova 
     Rainbow Center


