
•  Woensdag 21 september om 18.30 uur worden jullie 
verwacht aan de Oerkapkade in Haarlem. Dit is 
achter de lichtfabriek op het nieuwe energieterrein 
(hier kan gratis geparkeerd worden). Om 19.00 uur 
vertrekt het schip richting de Mooie Nel.

•  Tijdens het varen genieten wij van een drankje, een 
walking diner verzorgd door Restaurant Specktakel 
en muziek.

•  Na het diner is er een veiling waarvan de volledige 
opbrengst ten goede komt van de stichting.

•  Om 22.30 uur sluiten wij de avond af aan de 
Oerkapkade in Haarlem.

Voor deze bijzondere avond op het water vragen wij een 
bijdrage van 50 euro per persoon.
Hiervan zal 20 euro p.p. rechtstreeks naar de stichting 
gaan. Opgeven kan tot uiterlijk 7 september via
info@limulungapreschool.nl

Betalen voor deze avond kan tot uiterlijk 14 september 
op rekeningnummer NL80 INGB 00047 70 398
tnv. Stichting Limulunga. Graag doorgeven indien je 
vegetarisch bent.

Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door:
Mark Cashoek van Restaurant Specktakel Wereldse 
keuken (specktakel.nl)
Marco Holst van Salonschip Stad Dockum 
(sfeermakersophetwater.nl)

Voor meer informatie en vragen neem contact op met 
Martine Veenman telefoonnummer 06 - 16 27 86 42.

Tot 21 September!

Jaap Venniker, voorzitter
Martine Veenman, secretaris 
Astrid Kodde, adviseur

Stichting Limulunga nodigt jullie uit voor een benefietdiner op woensdag 21 
september op het oudst (1887) varende passagiersschip van Nederland: Stad Dockum

Uitnodiging



Stichting Limulunga ondersteunt sinds 2009 de 
Limulunga preschool in Mongu, een school voor
vooral weeskinderen tot en met 8 jaar uit de
omgevende sloppenwijk Limulunga. Mongu is
gelegen in de Western Province van Zambia, één
van de armste gebieden in de wereld. Uit onderzoek
in dit gebied blijkt dat het ondersteunen van
onderwijs van groot belang is voor verdere 
ontwikkeling in de regio.

Goed onderwijs is belangrijk voor de toekomst van 
de kinderen! De school zorgt er onder andere voor 
dat de kinderen op jonge leeftijd structuur krijgen en 
basiskennis van het Engels, lezen, schrijven en rekenen. 
Kinderen die op een preschool hebben gezeten maken 
meer kans om door te stromen naar de primary school.

In maart 2016 hebben wij de school bezocht. De 
grootste vraag vanuit school was om te starten met

een voedselprogramma. De kinderen hebben 
nauwelijks te eten, komen futloos aan op school en dit 
gaat ten koste van het concentratievermogen. Stichting 
Limulunga is 1 juni gestart met een voedselprogramma, 
waardoor de kinderen iedere dag een schoolmaaltijd 
krijgen.

Uit wekelijks contact dat wij met de school hebben, 
blijkt dat het voedselprogramma op alle vlakken een 
groot succes is. Wij hopen dan ook door te kunnen 
gaan met het voedselprogramma. Hiervoor is geld 
nodig! Daarom zijn wij op zoek naar mensen die 
maandelijks een klein bedrag willen schenken aan de 
stichting. De lijnen tussen de stichting en de school zijn 
kort en het geld komt volledig, zonder overhead, bij het 
project terecht.

Meer informatie vind je op www.limulungapreschool.nl


