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De officiële opening van de Thera-Gym. 

 

 

  

Stichting 

Charilove NL 
Van de voorzitter 

 
2019 was een bijzonder jaar voor Charilove. Zo kregen we in het 
voorjaar een erfenis van een oudere dame die zoals ze het zelf 
een paar jaar geleden zei het zo mooi te vinden dat wij “iets voor 
de arme kindjes in Afrika doen”. En dat die kindertjes arm zijn en 
heel blij zijn met de donaties uit Nederland, dat laat Chris Omusi 
ons regelmatig weten. 
 
Voor Chris zijn wij belangrijk. Via WhatsApp stuurt hij regelmatig 
een bericht om ons te informeren over wat er bij Charilove 
allemaal gebeurt. De generator doet het en er is hard gewerkt 
aan een dak op het verblijf van de kinderen die bij Charilove 
wonen omdat ze geen thuis meer hebben. Op het wensenlijstje 
staat een nieuwe bus voor het vervoer van de kinderen naar de 
kerk en de ritten die Chris wekelijks naar Ossiomo maakt om rijst 
en ander voedsel te brengen. 

Bijzonder op 1 november was de opening en inzegening van de 
Thera-Gym (therapeutische gymnastiekzaal) door een 
Nigeriaanse geestelijke. De zaal draagt de naam van Annemieke, 
de dochter van bestuurslid Joke en Iroro, de dochter van Richard 
de ex-voorzitter van Charilove Nigeria. Om Chris te citeren: 
“dedicated in honour of two ladies who are worthy of honour”. 
 
Mooie momenten waren er ook weer bij de overhandiging van 
de collectegelden bij de  diensten van het Westerhonk, de 
talentenveiling van de Bosbeskapel en de aanwezigheid van 
Charilove bij de bazaar van de Ontmoetingskerk in Naaldwijk. 
 
Graag bedank ik, mede namens de collega-bestuursleden, al onze 
donateurs voor hun bijdragen! Hopelijk blijft u ons ook in 2020 
een warm hart toedragen. 
 
Erika Priebee 

Het nieuwe dak. 

De opbrengst van de talentenveiling. 
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Wilt u iets doneren aan de Stichting Charilove? 
Elk bedrag is welkom op bankrekeningnummer 
IBAN: NL10 TRIO 0198 3144 18 
BIC: TRIONL2U 
t.n.v. Stichting Charilove Netherlands te Rijswijk. 
Uw gift is aftrekbaar van de inkomstenbelasting! 

Adres en donaties 
Meer weten? Kijk op de website: www.charilove.nl 
Wilt u inzage in de financiën, laat dit dan weten.  
Wij sturen u dan de jaarrekening toe. 

Adres: Frederiklaan 57a 
2281XM Rijswijk.
E-mail: info@charilove.nl 
Kamer van Koophandel Den Haag nr. 27373147. 

Actie voor Charilove op de Beatrixschool in Renkum 

Wat was het een mooie Afrika-avond op de Beatrixschool op 3 april! 
Zoveel enthousiaste kinderen die actie hebben gevoerd voor het 
project Charilove in Nigeria! Verkoop van koekjes, cakejes, armbandjes, 
T-shirts, de verloting van de mooie Afrikaanse kunstwerken en de 
inzameling in de klassen! Samen heeft dit een bedrag opgeleverd van 
maar liefst 472,07 Euro voor Charilove! Het team daar spaart voor een 
nieuwe bus om de kinderen te vervoeren en dit bedrag komt daarvoor 
zeker van pas! Namens Charilove Nederland allemaal hartelijk bedankt 
voor jullie geweldige inzet! 
 
Adri Rodenburg (de oma van Jens) 

De Charilove tafel op de Beatrixschool. 

De zelfgebakken cakejes werden goed verkocht. 

[Trek de aandacht van uw lezer met een veelzeggend 
citaat uit het document of gebruik deze ruimte om 
een belangrijk punt te benadrukken. Sleep dit 
tekstvak als u het ergens anders op de pagina wilt 
plaatsen.] 
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citaat uit het document of gebruik deze ruimte om 
een belangrijk punt te benadrukken. Sleep dit 
tekstvak als u het ergens anders op de pagina wilt 
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