
 

 SBO Het Zilverlicht. “Leer met plezier en ontwikkel je talenten”. 
 

Beste Ambassadeur van MChildcare: 

Beste Charles Boogers,  

Hartelijk dank voor jullie sturing en begeleiding bij het project dat we als sbo  Het Zilverlicht zijn 

aangegaan! 

Doordat Charles heel enthousiast uitleg heeft gegeven en de DVD heeft laten zien, is het vuurtje 

aangewakkerd. Dat heeft gezorgd voor een actie en uitgebreid behandelen van alles wat bij 

Ghana/Arika en Hanukkah hoort. We hebben hiervoor de leskisten besteld. 

De leskisten zaten boordevol leuke lessen en we hebben eruit lesgegeven met genoegen. Hierdoor 

raakten de leerlingen nog meer enthousiast. 

Er zijn foto’s meegestuurd over het koffiebonen-raden / mobieltjes verzamelen / de 

bloembollenactie met de drie topverkopers / verkleden uit de leskist-kleding / kleurplaten / 

lesproducten; bananen-filmkleurplaat-Afrikaanse schalen-dierentekeningen enzovoort tot en met de 

foto van de uitreiking van ‘de cheque’ op motorendag, die zsm wordt overgemaakt naar uw stichting. 

De kinderen hebben als beloning voor hun werken voor de goede doelen een Motorendag genoten 

op 16 april jl. Ze mochten 2x anderhalf uur mee op één van de 150 Honda Goldwings tijdens de 

Goede Doelenrit 2016. 

Wij zijn blij en verheugd u te kunnen mededelen, dat de actie voor uw goede doel 1000,= Euro heeft 

opgebracht. Onze leerlingen hebben er hard voor gewerkt, maar met plezier en vanuit enthousiasme 

om uw goede doel te steunen! Zij hebben een bewuste indruk/ervaring opgedaan over wat er in 

Ghana speelt en wat er nodig is in vergelijking met het leven in ons land(vooral op het gebied van 

onderwijs). 

Wij hebben ons team en onze leerlingen bedankt en willen u iets daarvan laten meebeleven door de 

bijgaande foto’s die op school zijn gemaakt. 

Wij bedanken uw ambassadeur, in de naam van Charles Boogers, voor de keurige bedankbrief 

namens de Stichting MChildcare. Mariëtte wensen we verder veel succes met het doorzetten van 

haar doelen aldaar met Moses! 

Met vriendelijke groeten, namens het Team van SBO Het Zilverlicht,                                                                                               

Geert Legdeur.             geertlegdeur@sbozilverlicht.nl  
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