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Lotus Child Education
is te volgen op Facebook,
Instagram en LinkedIn.

Stichting Lotus Childt Education
p/a Vondellaan 33 – 5421 PN Gemert

(Logo online actie tijdens de feestdagen.)

Tijdens de feestdagen hebben we dit evenement
via sociale media gehouden om producten te koop
aan te bieden voor in de zak van Sinterklaas of
voor onder de kerstboom. Het bleek voor
Sinterklaas wat minder goed aan te sluiten. Echter
voor Kerstmis bleek dit evenement meer geschikt.
We hebben in totaal € 550,00 opgehaald.

ANDERE ACTIES

We proberen via Facebook, Instagram en LinkedIn
regelmatig iedereen op de hoogte te houden. Waar we
als stichting mee bezig zijn, geld inzamelacties,
evenementen en hoe het met de kinderen gaat.
Dit staat ook allemaal op onze website.
We krijgen veel support vanuit allerlei hoeken van
mensen die een warm hart hebben voor de stichting.
Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee!

WE KIJKEN NIET MET ANGST EN
BEVEN NAAR 2022
Nee, juist niet! We kijken ernaar uit om in het jaar
2022 naar Mongolië te gaan. We willen in de periode
april-mei naar de kinderen toe gaan. De laatste keer
dat we ze in levenden lijve hebben gezien was in
december 2019. We kwamen toen begin januari 2020
terug (nu dus precies 2 jaar geleden). In de afgelopen
coronaperiode hebben we intensief contact gehad via
Facebook Messenger. Gelukkig is er veel geregeld en
besproken op die manier. Maar zoals jullie zullen
begrijpen is dat toch anders dan zelf ter plekke in
Gachuurt – Mongolië zijn. Bij de kinderen zijn of via
internet… is echt compleet anders. De contacten die
we normaal met de scholen en de mentoren hebben
kwamen op een ander niveau te liggen. Nieuwe
contacten met scholen maken en scholen bezoeken
ging al helemaal niet. Dus… we gaan ervoor om dit in
april-mei weer op te pakken. En geloof me… we
kijken er allemaal naar uit, zowel de kinderen als
wijzelf.

Dankzij de goedlopende boekenmarkt van afgelopen
november door het MOV – Gemert hebben we een
mooie donatie gekregen voor de stichting.

WE BLIJVEN JULLIE OP DE
HOOGTE HOUDEN

Nogmaals… IEDEREEN ONTZETTEND BEDANKT!
Leerlingen van het Zuiderbos – Helmond hebben een
sponsorrun gehouden voor de stichting.

Op 8 januari was het plan om een benefietconcert te
houden in De Bunker – Gemert. De opbrengst zou dan
ten goede komen van de stichting. Vanwege de
coronamaatregelen kon dit helaas niet doorgaan. Wie
weet kunnen we dit in de toekomst weer oppakken.

CONTACT OPNEMEN
Stichting Lotus Child Education
p/a Vondellaan 33
5421 PN Gemert
06 - 44407818
stannyfritz@hotmail.com
En… Cigo – Gemert heeft dit jaar wederom de actie “El
Millón gehouden. Super!

www.lotuschildeducation.com

