Nootdorp, december 2019
Aan alle donateurs en belangstellenden van
de Stichting Vrienden van het Kongdistrict.
Betreft: eindejaarsbrief
Het is alweer eind 2019 en het bestuur van de stichting “Vrienden van het Khongdistrict” wil u
hartelijk dankzeggen voor de interesse die u heeft getoond voor onze activiteiten. Zoals wij u al
eerder hebben laten weten, zijn we het afgelopen jaar bezig geweest met een gefaseerde
afbouw en eind maart 2020 zullen we definitief onze activiteiten stop zetten. In de komende
maanden zullen de restpunten van de nog lopende projecten worden afgerond en zal de
afbouw van de administratieve zaken verder worden opgepakt.
De KCDA heeft lange tijd op een ontzettend goede manier met ons samengewerkt om de
scholen in het Khongdistrict zo goed mogelijk op te knappen en/of te (her)bouwen. Daarmee is
voor heel veel kinderen de mogelijkheid tot het volgen van goed onderwijs gerealiseerd. En
daar mogen wij alle mensen die ons hebben gesteund heel dankbaar voor zijn. De meeste
projecten die nog openstonden in het begin van het jaar 2019 zijn voltooid. De Don Head
Primary school en de Don Xang Phai Primary school hebben we in oktober kunnen afbouwen.
Het is gewoon fantastisch dat we in november – door een extra financiële donatie - als extra
actie het meubilair voor de Huay Phai Primary school hebben kunnen toezeggen. De levering
zal in de komende maanden plaatsvinden.
In de tweede helft van dit jaar heeft onze initiatiefnemer Adrie de Koning een hersenbloeding
gehad, waarvan hij gelukkig weer aan het herstellen is. Het gaat steeds weer iets beter met
hem, maar voorlopig is het pas op de plaats. Rust blijkt een noodzakelijke remedie.
In maart 2020 proberen wij nog een laatste nieuwsbrief uit te brengen en wij hopen daarmee
een goede afronding te geven aan de vele jaren plezierig werken voor het verwezenlijken van
de doelstellingen van onze stichting. Dankzij uw ondersteuning, in wat voor vorm dan ook,
kunnen wij tevreden zijn.
Wij willen u dan ook via deze brief nogmaals heel hartelijk dankzeggen en u een fantastische
Kerst wensen, evenals een geweldig, gelukkig en inspirerend 2020.
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