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The Next Stage is te bereiken via:
06-45 67 90 38 | info@thenextstagefoundation.org

Beste Betrokkene,
In deze nieuwsbrief kunt u alles lezen over onze activiteiten van het afgelopen jaar, en wat er
op de planning staat. Bedankt voor uw betrokkenheid, namens alle medewerkers van The Next
Stage Foundation.
Benefietavond
Op vrijdag 16 december organiseren wij samen met Stichting Share Network een
benefietavond voor The Next Stage Foundation. Het wordt een bijzondere avond met onder
andere een dansvoorstelling door de dansgroep Afromix en een optreden van Amartey. Help
mee de wereld een klein stukje fijner te maken. Laten we er met z’n alleen een mooie avond
van maken. Neem vrienden, kennissen collega’s en of familie mee. Stuur nieuwsbrief door,
nodig mensen uit via het Facebookevent. Alle hulp is welkom. We hebben voldoende
verkochte kaarten nodig om het evenement tot een succes te maken. Een avond uit voor het
goede doel! Koop hier je ticket.

Projectbezoek Addis Abeba januari 2016
In januari zijn we naar Addis afgereisd om een bamboeleverancier te vinden voor de bouw
van de kantine. Tevens hadden wij een lokale stichting in Addis nodig om ons project legaal
te kunnen starten. Dankzij onze partner, de wondemfoundation, is dit allemaal zonder
problemen gelukt. Wij hebben ook de projecten van de wondemfoundation bezocht. Mooi
om te zien wat zij hebben bereikt!
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Bamboeleverancier
Ethiopië heeft de grootste productie in bamboe van heel
Afrika. Wij zijn naar Hawassa afgereisd om op zoek te
gaan naar een bamboe leverancier. Dit was een
prachtige vier uur durende busreis richting het zuiden
van Ethiopië waar de bamboe volop groeit. Wij hebben
daar verschillende mensen/leveranciers gesproken en
zijn uiteindelijk in zee gegaan met de Hawassa Bamboo
Association. Deze leverancier hebben wij gekozen
omdat wij een vertrouwensband voelde en hij feeling
had met ons project. Hij is zelf ook een kind van de
straat geweest en bood ons aan om het vakmanschap te
leren aan de kinderen en ouders van onze
gemeenschap in Addis. Het hele project om de kantine
te bouwen, inclusief meubels heeft € 5590 euro gekost.
Dit bedrag is inclusief arbeid, materiaal- en
transportkosten.

Lokale stichting
Een ander doel van ons bezoek was om een contract met een lokale stichting te tekenen.
Als buitenlandse stichting is TNSF verplicht om met een lokale stichting samen te werken.
Met Progress Integrated Community Development Organization (PICDO) is een contract
voor het bouwen van de kantine aangegaan. Voor € 485 euro hebben zij de bouw van de
kantine begeleid.

Projectbezoek Wondem Foundation
Wondemfoundation is 6 jaar geleden
gestart met het realiseren van diverse
bouwprojecten in Mezezzo, een dorp in
het Noorden van Ethiopië. Zij hebben
onder andere een bibliotheek,
praktijklokalen en een gezondheidskliniek
gerealiseerd. Momenteel zijn ze met het
bouwen van sanitaire voorzieningen
bezig. De oprichter van deze stichting is
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nauw betrokken bij onze stichting. Hij
deelt regelmatig zijn kennis en ervaringen
met ons.

Benefiet 22 april 2016
Op 22 april was de benefiet in Café Sao
Paulo Café Sao Paulo. Café Sao Paulo
had de ruimte gratis aangeboden en een
drankopbrengst van 25% gedoneerd en
restaurant Restaurant Addis Ababa op de
Overtoom doneerde de hapjes. Verder
willen we alle aanwezigen bedanken, we
hebben dankzij jullie een bedrag van
987,50 euro opgehaald!

Om een indruk van dit Benefiet te krijgen heeft een van onze ambassadeurs een blog
geschreven: “Op vrijdag 22 april werd er in het Café Sao Paulo in Amsterdam, de
allereerste benefietavond van The Next Stage Foundation gehouden om geld in te
zamelen voor de kansarme straatkinderen in Ethiopië. Ik was erbij en ik had het voor
geen goud willen missen! We kregen een zeer warm onthaal door de moeder van
Saskia Bosnie, een van de initiatiefnemers van de avond en het brein achter de
Foundation. Een leuke locatie, welke compleet beschikbaar is gesteld EN…25% van de
opbrengst van de consumpties wordt gedoneerd aan de stichting, door de eigenaar.
Wauw, de avond vol feel goodies is goed begonnen!
Als eerste werden we getrakteerd met een typische Ethiopische dans, een energieke
dans, waarbij elke houten klaas wordt gedwongen tot een ouderwets “voetjes van de
vloer”. Heerlijk! De avond had een vol programma. Verschillende onderdelen kwamen
aan bod. Dans, cultuur, eten, een bingo, een veiling en hoe The Next Stage Foundation
is begonnen en waar ze voor staan. De boodschap, die gegeven werd door Saskia en
Kelly is helder. Het leven van de straatkinderen verbeteren, door ze te voorzien van
primaire levensbehoeften, educatie, werk/leer trajecten en te ondersteunen bij zorg en
welzijn. Denk hierbij aan voedingsprogramma, schooluniform programma, begeleiding
bij educatie, zorg en HIV-preventie.Mooi om te zien hoe de dames vol liefde en passie
de boodschap aan ons overbrengen. De Foundation bestaat nog niet zo heel lang,
maar wat hebben ze al mooie resultaten geboekt en wat hebben ze nog mooie
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activiteiten om te realiseren. Eén daarvan is het bouwen van een kantine van bamboe,
welke geheel vrijwillig en belangeloos wordt gerealiseerd door architect Björg
Eysteindóttir. I’m impressed! Na de indrukwekkende presentatie kon er heerlijk
gegeten worden. Ethiopisch eten, welke ook 100% gedoneerd werd door restaurant
Addis Ababa, gevestigd aan de Overtoom te Amsterdam. De avond werd vervolgd met
een bingo, welke zeer fanatiek, vol valse bingo’s en met enige hilarische verwarring
werd gespeeld. Ook op de leuke veilingitems, werd flink en fanatiek geboden. En er zijn
nog items waar je op kan bieden! Neem een kijkje op de Facebookpagina van The Next
Stage Foundation en draag een steentje bij aan de Foundation! Lieve Saskia en Kelly,
complimenten voor de avond en complimenten voor waar jullie voor staan. Ik wens
jullie heel veel donaties, in elke mogelijke vorm, zodat jullie alle mooie activiteiten die
op het programma staan, kan realiseren. Het was een succesvolle avond en ik hoop
dat jullie volgende benefietavond nog succesvoller gaat worden dan deze! Ik ben er in
ieder geval weer bij! Ik blijf jullie volgen, en ik ga jullie, hier en daar, waar nodig is
helpen waar ik kan!” (Sharon van Vuure 23 april 2016)

Projectbezoek Addis juli 2016
Het doel van het bezoek aan Addis afgelopen zomer, was om de bouw van de kantine te
monitoren, afspraken met de school en de lokale stichting PICDO te maken. Inigo Garayo,
een filmmaker, is meegevlogen om op vrijwillige basis een documentaire voor TNSF te
maken.

Koekjes voor TNSF!
Wij willen speciaal kinderdagverblijf
domino in Roosendaal bedanken, zij
hebben 215,15 euro opgehaald door
samen met de peuters koekjes te bakken
en deze te verkopen voor onze stichting.
Lieve mensen en kinderen van
kinderdagverblijf Domino, hartelijk
bedankt!!!

Donaties
In totaal is er bijna 3000 euro gegeven voor voeding en de bouw van de kantine door zowel
onze vaste donateurs en eenmalige giften. Namens TNSF en alle kinderen, heel erg
bedankt!
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Workshops Vastgoed
The Next Stage zoekt graag de verbinding met educatie op. Jelena van Wieren heeft
met TNSF op mei 2 workshops over particulier investeren in vastgoed georganiseerd.
Vanuit haar ruime ervaring in het investeringen in vastgoed in het buitenland heeft zij
haar kennis gedeeld. De workshops hebben maar liefst € 675 euro opgebracht.
Bedankt!

Bouw kantine gereed
In tweede week van juli afgelopen zomer is Hawassa Bamboo Association met de bouw
van de kantine gestart. In de eerste week van september was de bouw van de kantine,
de stoelen en tafels gereed. De gemeenschap is blij en trots op hun cafetaria.
Esthetisch is het iets anders geworden dan de architect en wij voor ogen hadden, maar
ze hebben hun best gedaan de cafetaria zo mooi en functioneel mogelijk te maken. Ze
hebben zelf aanpassingen aan het ontwerp gebracht en daar niet met ons over
gecommuniceerd. Dat was een leermoment voor ons dat alles net even anders gaat in
Afrika dan wat we aan de voorkant hadden afgesproken. Maar, en daar gaat het om, de
kinderen zijn dolgelukkig met het resultaat. In januari 2017 gaan wij de opening vieren
met een Ethiopische ceremonie. We kijken er naar uit! Bekijk hier meer foto's.
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Documentaire
Inigo Garayo heeft gedurende 2 weken opnames gemaakt. Op ons benefiet van 16
december tonen wij fragmenten van de documentaire. Ook is Inigo een videoproject
met een van de kinderen gestart. Hij heeft haar in een paar dagen veel geleerd zodat zij
de voortgang van de bouw van de kantine verder kon vastleggen wanneer hij weer
terug in Nederland is. Deze beelden maken ook deel uit van de documentaire.
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Tot Slot
Wij hopen jullie op 16 december in het Volkshotel te zien! Het beloofd een spectaculaire
avond te worden, die je niet wil missen!

Wist u dat?
Koffie oorspronkelijk uit Ethiopië komt.
Ethiopiërs hebben een dagelijkse
koffieritueel en als toerist kun je van de
beste koffie genieten

Donateur worden?
U kunt donateur worden door eenmalig of maandelijks een geldbedrag over te maken
op het rekeningnummer NL 79 RABO 0307133710 TNV Stichting The Next Stage.
Met uw donatie maakt u het verschil. Elke euro die u overmaakt gaat direct een door
u gekozen project. Meer geld betekent meer ondersteuning aan de kinderen. Zo
draagt u dus bij aan een verbeterende levensomstandigheid van een straatkind

