Evenementen
Wij zijn altijd bezig met het bedenken en
organiseren van allerlei evenementen om geld bij
elkaar te krijgen voor de educatie van de
kinderen. We proberen daarin ook met nieuwe
ideeën te komen. Evenementen waren in de
afgelopen periode niet mogelijk door de
coronabeperkingen. We kwamen op het idee om
mondkapjes te maken. Stanny bedacht iedere
keer een nieuw ontwerp dat handmatig werd
getekend en geschilderd op stof. Fritz zette het in
elkaar achter de naaimachine. Door social media
kwam er vervolgens een run op de mondkapjes.
Het werd een gewild item en dat was gunstig voor
de stichting. Naast de mondkapjes was er ook
vraag naar schorten, kussens en tassen.

Ontzettend bedankt
voor jullie steun aan
de stichting!
Groetjes,
Lotus Child
Education

Lotus Child Education
is te volgen op Facebook,
Instagram en LinkedIn.
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GOLFEN VOOR HET GOEDE
DOEL!

Buiten jullie donaties zijn al deze acties van belang
voor de stichting omdat het de bedoeling is om in het
schooljaar 2021-2022 meer kinderen op een school te
plaatsen die bij hen past.
Verder hopen we dat het binnenkort echt weer
mogelijk is om de kinderen fysiek te kunnen zien en
spreken.

NIEUWE IDEEËN
We zijn met enkele nieuwe ideeë n bezig.
Het 1ste idee is een modeshow. We hebben meerdere
modeontwerpers benaderd. Daarnaast is het plan om
te polsen bij een fashion designopleiding of ze ook
willen meedoen. De bedoeling is dat ze iets
ontwerpen wat goed draagbaar is en uniek. Een
kledingstuk dat kan passen bij wat er al in je
kledingkast hangt en betaalbaar is.
Namuun, een jonge dame die in Ulaanbaatar de
modevakschool volgt, doet hier ook aan mee. Haar
opleiding wordt door de stichting mogelijk gemaakt
en nu draagt zij ook haar steentje bij voor Lotus Child
Education.

MODESHOW
We willen vervolgens de unieke ontworpen
kledingstukken via een modeshow verkopen. Of we
deze show online of fysiek gaan presenteren is
aJhankelijk van de situatie. Het gaat sowieso door.

Een 2de idee is ontstaan in samenwerking met GolJbaan
Stippelberg. Dit moet nog verder uitgewerkt worden,
maar het idee is om een golfwedstrijd te organiseren. De
baan wordt beschikbaar gesteld door GolJbaan
Stippelberg. Het inschrijfgeld, dat minder is dan het
normale tarief, komt ten gunste van Lotus Child
Education. We zijn dit samen met GolJbaan Stippelberg
aan het uitwerken en aan het bedenken hoe we het vorm
zullen geven.

Niet alleen Stanny en Fritz hebben dit enorm gemist,
maar de kinderen geven ook aan dat het nu lang
genoeg heeft geduurd.
We zullen jullie op de hoogt houden. En hopelijk gaat
het dit keer niet zo lang duren.

Voor beide evenementen gaan we via social media de
nodige PR maken. Dus… hou het in de gaten en zegt het
voort, zegt het voort!

EEN 3DE SPONTAAN IDEE
Stanny en Fritz zijn enthousiast geworden over het
Jietsen op een tandem. Ze zijn aan het sparen voor een
tandem. Hierdoor ontstond een idee: Jietsen voor het
goede doel, een sponsor-Jiets-actie. Stanny en Fritz
willen in de zomervakantie op de tandem 1385
kilometer gaan aJleggen. (Rondje Nederland) De vraag is
of er mensen zijn die dit willen sponsoren. De mensen
die sponsoren betalen niet voor de Jiets, niet voor de
overnachtingen of voor het eten en drinken onderweg.
Nee, dat bekostigen zij zelf. Het geld wat Stanny en Fritz
hopen op te halen komt geheel ten gunste van Lotus
Child Education, zodat zij de juiste en passende educatie
kunnen bieden aan de kinderen van het Lotus Children’s
Centre.
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