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MARYOSA
HALLO!

Dit is de allereerste nieuwsbrief van
Stichting Maryosa! En als je je
afvraagt wie Maryosa ook alweer is;
in het kader hiernaast vatten we het
kort samen.
We kunnen niet wachten om met
jou te delen wat er bij ons op de
planning staat voor de komende tijd!

MARYOSA IN EEN NOTENDOP

Stichting Maryosa zet zich in voor een wereld waarin mensen zelfredzaam
zijn en elkaar blijvend ondersteunen en motiveren. We willen jongeren (in
ontwikkelingslanden) helpen hun talenten aan te spreken en te
ontwikkelen. Zo kunnen zij niet alleen zelf een goede plek in hun
samenleving bereiken, maar ook bijdragen aan de verdere ontwikkeling
van die samenleving. We investeren in het individuele talent én in de
kracht die in de gemeenschap zit. Dit doen we door middel van
onderwijssteun, een eigen coaching- en trainingsprogramma over
financiële vaardigheden, en door samen te werken met lokale organisaties.

CONFERENTIE FINANCIËLE VAARDIGHEDEN KENYA

Op dit moment zijn we druk bezig met de laatste voorbereidingen voor de komende
reis naar Kenia! Eind april vliegen Chiara (bestuurslid), Lincolin (project management
& fondswerving), en Mirthe (fotografie & fondswerving) naar Nairobi, in Kenia. Van
4 tot en met 6 mei zullen zij daar in samenwerking met de lokale organisatie Young
Dream Africa een conferentie houden met als onderwerp ‘financiële vaardigheden’.
Zo’n dertig jonge mensen zullen kennis maken met ons financieel
vaardigheidsmateriaal. Het weekend zal flink gevuld zijn met workshops,
groepsgesprekken, spellen en brainstormsessies.
De deelnemers komen uit verschillende delen van Kenia en hebben allemaal een
invloedrijke rol in hun gemeenschap. Bijvoorbeeld op medestudenten op de
universiteit, in de kerk, of via werk bij lokale ontwikkelingsorganisaties. Na het
weekend kunnen ze het geleerde zelf gaan toepassen in hun leven en werk, en het
door geven aan anderen.
Door middel van dit weekend bouwen we ook aan een netwerk van coaches in
Kenia. Studenten die voor onderwijssteun in aanmerking komen kunnen zo eerst
door één van hen in financiële vaardigheden onderwezen worden. Op die manier
bouwen de potentiële studenten aan een stevige financiële basis voor hun verdere
loopbaan en hun leven.
Tijdens deze reis zullen we ook Simon, Diana en Mercyline opzoeken. Zij ontvangen
al onderwijssteun van Stichting Maryosa. We zullen nu persoonlijk zien hoe het met
hen gaat. Ook zullen we nieuwe getalenteerde jonge mensen ontmoeten die
mogelijk onderwijssteun kunnen krijgen, om zo hun talenten verder te ontwikkelen.
Wij zien ontzettend uit naar het kamp en de mogelijkheid om jong talent te
inspireren zich in te zetten in de gemeenschap!
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SIMON, 35

"I have already learned a lot through
the financial capability program, and
now I have the necessary basics. I love
the discipline that comes with this
way of life. I hope to learn more in the
coming days at the camp, as we will go
through the material further.”

TEAMVERSTERKING GEZOCHT!
Ben jij enthousiast geworden over de missie van Maryos en kun jij goed communiceren (Engels en/of
Nederlands)? Dan kunnen wij jouw hulp goed gebruiken!
Wat je zou kunnen doen:
- Beheer van de Maryosa Facebookpagina (1 a 2 keer per week)
- Beheer van de ‘Financial Capability Community’, een besloten Facebook-groep voor iedereen die ons
onderwijsmateriaal financiële vaardigheden gebruikt (1 a 2 keer per week)
- Van alles rondom de nieuwsbrief (schrijven, opmaak, integratie en beheer via de website, etc.)
(frequentie in overleg)
- Updates en onderhoud van de website (frequentie in overleg)
- Lid worden van de fondswervings-actie-brainstorm groep (start in juni/juli, frequentie in overleg)
Wij bieden je met veel plezier ervaring in een persoonlijke, groeiende ontwikkelingsorganisatie, inclusief
(internationale) contacten (en mogelijke (vrije) studiepunten).
Zit er iets bij wat jou aanspreekt? Of heb je zelf een leuk ander idee? Laat iets
van je horen via info@maryosafoundation.com of laat een berichtje achter op Facebook.

WIL JE ONS FINANCIEEL ONDERSTEUNEN?

rekeningnummer: NL28 SNSB 0945 6104 59

INSCHRIJVEN VOOR DE NIEUWSBRIEF?

mail naar info@maryosafoundation.com

WIL JE MEER INFORMATIE OVER MARYOSA?

www.maryosafoundation.com

maryosafoundation

