3

STICHTING

JUNI

2022

Help ee
n kind
in Afgh
anistan
naar sc
hool en
draag b
ij!

Help
mee!

Sponsorloop
Taak voor een knaak
Sport-, film- en spelletjesmarathon
24-uurs Zip your Lip
Optreden en meer

Wat doen we en wanneer?
Het Marnix staat op 3 juni volledig in het teken van Afghanistan. Alle leerlingen en medewerkers gaan dan geld inzamelen voor Paymaan. We organiseren o.a. een sponsorloop,
taak voor een knaak, sport-, film- en spelletjesmarathon, en een 24-uurs Zip your Lip. De
leerlingenraad heeft zich het vuur uit de sloffen gelopen om hoodies te ontwerpen en te
verkopen. Tussen 11.00 en 13.00 uur is iedereen van harte welkom achter ons hoofdgebouw voor een optreden van een artiest én een hapje en een drankje.
Waarom doen we het?
Initiatiefnemer is rector Josephie Brefeld:
“Ik ben geraakt door de werkwijze van Paymaan. Kinderen die wees
geworden zijn, of waarvan een van beide ouders is overleden, moeten
helpen om in het gezinsinkomen te voorzien. Voor € 22,50 per maand
werken ze dag in dag uit op een vuilnisbelt of in een steenhouwerij.
Als hun ouder of verzorger bereid is hen naar school te laten gaan,
krijgen zij daarvoor van de stichting Paymaan twee maal het maandloon: € 45,-. Onderwijs is dé sleutel tot ontwikkeling van een kind en van een samenleving. Het
Marnix heeft in de afgelopen jaren al zeven kinderen geadopteerd voor de duur van vijf jaar.
Ons streven is deze zeven kinderen de kans te bieden hun opleiding met een diploma af te laten
ronden. Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt kansen voor de toekomst.”
Wat doet Stichting Paymaan?
Stichting Paymaan zet zich in voor het stimuleren van onderwijs en het beperken van
kinderarbeid in Afghanistan. Meer informatie is te vinden op de website: www.paymaan.nl.
Hoe kunt u helpen?
Doet één van onze leerlingen een beroep op u voor een bijdrage voor de sponsorloop, een
taak voor een knaak, een marathon of Zip your Lip, dan hopen we op uw bijdrage. Uiteraard
bent u op 3 juni van harte welkom op het op het Marnix!

