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N I E U W S  E N  U P D A T E S  V A N  S T I C H T I N G  M A R K Y

Allereerst heel fijn dat je even de tijd voor Marky neemt. We zijn met mooie dingen bezig en we groeien

stap voor stap. Mede dankzij jullie. Dank je wel!

In oktober ben ik weer naar Guatemala geweest. Om de projecten te bezoeken en om de kinderen die we

helpen te ontmoeten. Even voor de duidelijkheid, de kosten van deze trips betaal ik zelf en worden niet

bekostigd van de donaties! Deze reizen geven zoveel energie en informatie. Ik heb veel mensen

geinterviewd om jullie in Nederland de verhalen achter de projecten en de kinderen te kunnen vertellen.

Dan gaat het nog meer leven wat wij doen en waarom ons werk voor deze kinderen het verschil maakt.

In deze nieuwsbrief lees je meer over Rosario, één van de studenten die we helpen met haar opleiding tot

verpleegkundige. Ook vertel ik je meer over onze activiteiten en de nieuwe pakjes met 6 Marky markers;

een leuk cadeautje voor de feestdagen!

MARKY... IN GUATEMALA



Rosario is één van de vijf studenten die we

met Marky helpen om verder te leren. 

Rosario studeert voor verpleegkundige om

later de bewoners van Guatemala te kunnen

helpen en verzorgen.

Rosario heeft een moeilijke thuissituatie.

Haar vader is overleden en haar moeder

verdient nog geen 10 dollar per dag. Rosario's

moeder is ongelofelijk trots op haar en

stimuleert haar dochter om verder te leren

zodat ze het beter gaat krijgen dan zij. Het

was geweldig om haar weer te zien!

Bekijk hieronder het filmpje van Rosario en

de andere studenten. 

Deze video laat zien wat voor impact

stichting Marky heeft. De jongeren zelf

leggen uit wat educatie voor hen betekent.

Heel veel!!

 MARKY NEWS
O N Z E  J O N G E R E N :  R O S A R I O

Rosario vertelt trots over haar opleiding 

Bekijk filmpje

https://youtu.be/f763MaWYdjk
https://youtu.be/f763MaWYdjk
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In de vorige nieuwsbrief vertelde ik jullie al

over de activiteiten die we met Marky

organiseren om ons mooie werk in

Guatemala mogelijk te maken. Eén van die

dingen is om een bijdrage voor onze

stichting op te halen met een leuk

evenement, feest of een bijzondere

gelegenheid. Het feestje van een jarige Sarah

bijvoorbeeld.

In oktober werd ik zelf 50 jaar. Als verrassing

hadden mijn vrienden en familie allemaal

een donatie gedaan aan stichting Marky. Mijn

grootste wens was namelijk een mega

bedrag op de rekening van Marky.

 

En dat is gelukt! Er is meer dan 3000 euro

opgehaald. Ik ben hier zo blij mee! Helemaal

omdat begin januari de scholen en

universiteiten weer van start gaan en we

willen voor het einde van het jaar extra

gelden ophalen zodat onze jongeren volgend

jaar door kunnen leren.

D O N A T I E S  M A R K Y

We willen ook meer vaste donateurs vinden.

Omdat we heel graag grotere beloftes aan 

de projecten willen doen. 

Op de website kun je bij donaties eenmalig

maar ook periodiek doneren.

Doneren

https://stichtingmarky.nl/doneren/
https://stichtingmarky.nl/doneren/


Volgende week zijn de nieuwe Marky pakjes

met 6 stiften klaar.  Een leuke manier om

Marky in deze periode te ondersteunen.

Omdat we geen winst maken en ons

allemaal vrijwillig inzetten, is het grootste

gedeelte van de prijs een donatie voor de

kinderen. Een mooie kerstgedachte dat dit

leuke cadeautje 2 doelen dient!

Bestellen

Je kunt ze nu al bestellen door een mailtje te

sturen naar: maaike@stichtingmarky.nl. 

Het gaat hard met de verkopen, dus wacht

niet te lang😊

 

MARKY NEWS
E E N  L E U K  K E R S T C A D E A U T J E  M E T  E E N  M O O I  V E R H A A L

Begin januari laat ik jullie weten hoever we 

zijn gekomen en wat we met al onze 

activiteiten hebben opgehaald.

 

Voor nu wensen we jullie een hele fijne

decembermaand toe! 

Veel groetjes van het Marky team,

Caspar Beke

Nico Claassen

Nancy Dekker

Maaike Dijkmans

Paula Mulder

Annegien Span

Mik In ‘t Veld
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