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Beleef je tuin
Inspireren
Creëren
Genieten

   Heb jij passie voor een groene leefomgeving...

   Ben je vakbekwaam en praktisch ingesteld...

   Droom jij wel eens over een eigen bedrijf...

   Vind je afwisseling in werkzaamheden prettig...

   Ben je communicatief vaardig en klantgericht...

   Werk je graag aan een opdracht van ontwerp 

tot aanleg en onderhoud...

   Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging...

Laat van je horen... Bel (013) 504 20 86 of 06 54 78 12 44

Wie komt ons bevlogen team binnenkort versterken?

Interieurverzorgster /
Huishoudelijke hulp (particulier)

(12 uur per week)

Als interieurverzorgster ben je verantwoordelijk voor de netheid en uit-
straling van een particulier woonhuis in Eersel. Je neemt alle voorkomende 
schoonmaakwerkzaamheden voor je rekening.

Wat wordt er van je verwacht: 
 • Je hebt ervaring in de particuliere schoonmaak;
 • Je kunt zelfstandig werken;
 • Je bent kritisch en let op elk detail;
 • Je neemt je verantwoordelijkheid en komt je afspraken na;
 • Je beheerst de Nederlandse taal;
 •  Je bent betrouwbaar en vind het fijn om je handen uit de mouwen  

te steken;
 •  Je bent woonachtig in de omgeving en direct en voor langere tijd  

beschikbaar.

De werktijden zijn op maandag de gehele dag en de vrijdagochtend.
Voor meer informatie over deze parttime functie kun je contact opnemen 
met Marleen van Gompel, telefoonnummer 06 - 250 330 51

Belangstellenden kunnen hun schriftelijke reactie (incl. CV) vóór 6 mei 2016 
mailen naar Marleen van Gompel, mvgompel@vanloonvlees.nl

INFORMATIEF

HAPERT - De traditie om op de eerste 
zondag van mei te gaan dauwtrappen 
wordt ook dit jaar weer door Muziekver-
eniging Kunst Adelt voortgezet. 

Volgens traditie heeft het trappen van de 
dauw een zuiverende, helende en gene-
zende werking. Dit gevoel gaan we niet 
testen door met blote voeten door de wei 
te lopen, maar we willen wel samen op mu-
zikale wijze de lente begroeten. Op zondag 
1 mei zullen de muzikanten uit alle geledin-
gen van Muziekvereniging Kunst Adelt de 
Hapertse bevolking op een vroege sere-
nade trakteren. Vanaf 06.00 uur zullen de 
eerste muzikale klanken te horen zijn als de 
harmonie zich vanaf de thuisbasis Den Tref 
in beweging zet voor een ronde door het 
prachtige Hapert.  

Ook dit jaar worden de winnaars van de 
Dauwtrapprijs, uitgereikt tijdens de tom-
bola van het carnavalsconcert, verrast met 
een serenade waarna zij ook aan kunnen 
schuiven bij het ontbijt na deze ochtend-
wandeling. Degenen die zich betrokken 
voelen, nodigen we van harte uit om bij ons 
aan te sluiten en op deze manier de lente te 
verwelkomen! Tot dan!

Muziekvereniging Kunst Adelt 
gaat Dauwtrappen!

ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 
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• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE

Reusel  •  Tel. 06 - 20 95 56 32

www. dvhzinkwerken.nl

Van 3 tot en met 10 maart zijn Eersel-
naren Steven Kraaijeveld en Wil van der 
Linden op bezoek geweest in Tanzania 
om zich persoonlijk een beeld te vormen 
van de wezenzorg daar. In Tanzania was 
het weeshuis Tumaini (in Usa River) hun 
hoofddoel. 

Daar krijgen kinderen, die zonder toezicht 
en zorg zijn gekomen, opvang en een op-
leiding. Met als doel om hen uiteindelijk tot 
zelfstandige burgers op te groeien, zodat 
ze in eigen land een toekomst op kunnen 
bouwen. In een periode waarin een half 
continent naar Europa en het liefst ook zelf 
naar Nederland komt, is dit een alterna-
tief dat daar voor een lichtpuntje zorgt. De 
Eerselnaar Wil van der Linden is één van 
de drijvende krachten die in ons land de 
Stichting Tumaini Nederland oprichtte met 
als doel: het weeshuis in Tanzania onder-
steunen. In Steven Kraayenveld vond hij 
een ondersteuner voor dit idee.

Het weeshuis Tumaini ligt in het noord-
oosten van Tanzania in de plaats Usa Ri-
ver. Ongeveer 50 kinderen vallen onder 
de volledige verantwoordelijkheid van het 
weeshuis en nog eens 20 kinderen krijgen 
op een of ander manier steun in de vorm 
van eten of schoolgeld. Het initiatief om 
dit daar te organiseren werd enkele jaren 
terug genomen door de Canadese Cherie 
Szuchs, die daar lokaal hulp kreeg van de 
Tanzaniaan Oddo Ndonde. Via satelliet- 
organisaties in diverse landen, waaronder 
nu ook Nederland, groeit het weeshuis en 
deze zorg steeds verder. Door de bouw van 
een nieuw eigen onderkomen, kan de auto-
nomie van de mensen daar verder groeien.

Het doel van de reis van Van der Linden 
en Kraayenveld was om de sociale om-
geving van het weeshuis beter te leren 
kennen. Voor Steven was het daarbij zijn 
eerste kennismaking met het weeshuis. 
Er werden onder andere een viertal loca-
ties bezocht waar de kinderen woonden 
voordat ze in het tehuis terecht kwamen. 
Veelal afgelegen plekken met amper voor-
zieningen. Geen water, geen elektriciteit en 
vaak zelfs geen middelen om in het eigen 
onderhoud te voorzien. Een klein stukje 
grond om groenten te verbouwen is vaak 
het enige bezit. 

Aangezien de meeste kinderen volledig 
wees zijn, werden ze grootgebracht door 
hun grootouders of een ander familielid. 
Aids is één van de redenen waarom een 
of beide ouders op jonge leeftijd stierven. 
De overheidsscholen in deze omgeving zijn 
veelal in slechte staat en hebben weinig tot 
geen middelen om goed onderwijs te  bie-
den. Er zijn vaak veel leerlingen per klas in 
een lokaal dat zeer slecht is onderhouden. 
Steven en Wil hebben tijdens hun verblijf 
acht scholen bezocht. Naast het onderwijs 
dat door de overheid wordt georganiseerd 
kent men in Tanzania ook privéscholen. 
Slechts een klein gedeelte van de jeugd is 
in staat om dit onderwijs te volgen. 

Nieuw weeshuis
Momenteel huurt het weeshuis twee ge-
bouwen. De huurbaas is echter niet erg 
betrouwbaar en laat de huurpenningen dan 
ook regelmatig stijgen. Om die reden zijn er 
plannen voor de bouw van een nieuw wees-
huis. De grond, 2,25 hectare, is inmiddels 
aangeschaft. Het is echter nog wachten op 
de definitieve registratie in het Tanzaniaans 
kadaster. Het is een prachtig stuk land met 
veel mogelijkheden en bij goed weer een 
fantastisch uitzicht op de Kilimanjaro. Ste-
ven en Wil zoeken nu met hun Tumaini Ne-
derland naar mogelijkheden om de bouw 
vanuit Nederland te ondersteunen. Steven 
is lid van de Rotary Eindhoven-Veldhoven. 
Gedurende het bezoek zijn er ook nog een 
aantal ontmoetingen geweest met de loka-
le Rotary om te zien of er mogelijkheden 
zijn voor internationale projecten tussen de 
diverse Rotary Clubs, met het oog op ver-
betering van de schoolgebouwen. 

Kilimanjaro beklimming
In september 2014 heeft Tumaini Neder-
land een sponsortocht naar de Kilimanja-
ro georganiseerd. In maart 2017 staat een 
volgende expeditie op het programma. De 
beklimming duurt 6 of 7 dagen en is voor 
een gezond persoon goed te doen. Heeft 
u interesse om mee te klimmen voor dit 
goede doel, neem dan even contact op 
via info@tumaini-nederland.nl Deelnemers 
aan de sponsortocht krijgen de unieke mo-
gelijkheid om ook zelf een bezoek aan het 
weeshuis te brengen, om daar met eigen 
ogen te aanschouwen wat er mogelijk is 
met enige ondersteuning. 

In het weeshuis zijn er altijd veel handen 
nodig om de dagelijkse gang van zaken 
te begeleiden. Vanuit Tumaini Nederland 
is Kris van der Linden bekend met dit vrij-
willigerswerk en zij kan bemiddelen in de 
plaatsing van vrijwilligers. Interesse, mail 
dan naar: krisvdlinden@gmail.com

Wil van der linden en Steven Kraayenveld 
op tour om hulp in Afrika te organiseren

Steven Kraayenveld en Wil van der Linden tussen de kinderen en vrijwilligers in Tanzania.


