Het CISCAE project
Vanwege de onrust in Syrië zijn veel ouders met kinderen gevlucht naar Libanon.
In een vluchtelingenkamp in Libanon heeft ADRA het mede mogelijk gemaakt dat kinderen naar
school kunnen.
Zestig voormalige Syrische vluchtelingen tussen zes en twaalf jaar nemen deel aan de
ochtendsessies van het versnelde onderwijsprogramma, terwijl 23 leerlingen de middagsessies
bijwonen.
Er zijn 28 leerlingen die bijlessen volgen. In totaal volgen 111 Syrische kinderen (vluchtelingen) het
programma van de CISCAE school.
Deze school is speciaal in het leven geroepen om Syrische kinderen die in de Libanese
vluchtelingenkampen verblijven, onderwijs te bieden. Nog negen andere leerlingen zijn later in
2015 gestart. Wij willen deze kinderen en nog meer kinderen een mogelijkheid bieden op
scholing , zodat zij met terugkeer niet in armoede zullen vervallen en in hun eigen onderhoud
kunnen voorzien.
Wij , ZDA gemeente Amersfoort , willen deze Syrische kinderen in Libanon ondersteunen door
middel van het ADRA project : CISCAE.
ADRA Nederland sponserd ADRA Libanon.
CISCAE staat voor:
Community Initiative for Syrian Children to Access Education,
Vrij vertaald: “initiatief om het voor kinderen van Syrische vluchtelingen
mogelijk te maken onderwijs te volgen”.
ZDA Amersfoort organiseert een “familie Sponsorloop” op zondag middag 10 april , start om
14:00uur.
Korte spelregels :
1. Het is een recreatie loop voor jong en oud. Het is GEEN hardloop wedstrijd.
2. Er wordt een te lopen ronde om de “Blooker vijver” te Huis ter Heide van 1 km uitgezet.
3. Vraag zoveel mogelijk sponsors die willen sponsoren. Per gelopen kilometer of per gelopen
afstand.
4. Stel een te lopen afstand vast die je wilt volbrengen. b.v. 5 km = 5 ronden.
5. De start is om 14:00uur en zal tot maximaal 16:00uur duren om de “gestelde” afstand te
kunnen volbrengen.
6. Na afloop van de “familie Sponsorloop” zullen we de dag gezamenlijk afsluiten.
Opgave hiervoor : ( ik wil graag weten hoeveel personen er uiteindelijk meedoen , in verband met
deelname bewijs. )
mail adres : jvduinkerken@ibkgroep.nl
telefoon : 06 53173694
Mocht je geen inschrijflijst hebben gekregen , geef dit aan in de mail en ik stuur er een toe.
Adres waar het gehouden wordt :

Rembrandlaan 2 Huis ter Heide.

Ons financieel steunen ?
U kunt ook rechtstreeks naar de ADRA een gift overmaken onder vermelding van :
Project CISCAE . Het rekening nummer van de ADRA : NL57 RABO 0378 3857 47

