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STICHTING NICA-FRIENDS 
Kleine Bergdijk 12 

5721 VZ Asten, Nederland 

Stichting Een Aarde 
Asten 
 
T.a.v. mevr. Henriet Heijligers 
 

30 oktober 2019  
Betreft: Donatie tbv reparaties Learning Centra 
 
 
Beste Henriet, 
 
Nogmaals hartelijk bedankt voor de Een Aarde donatie van € 5.000 voor de reparaties aan de Learning 
Centra en de aanschaf van diverse overige zaken. 
Zoals in de aanvraag stond waren de totale kosten geraamd op € 6.000 
en om dat te realiseren hebben we aan jullie prachtige bijdrage nog 
een bedrag van € 1.000 kunnen toevoegen.  
Een bedrag dat door 9 zeer actieve meiden tijdens de Nijmeegse 4-
daagse is opgehaald.  
Super dat we zo het geheel hebben kunnen financieren! 
 
Met de woorden van Cindy: 

We have completed the learning center repairs! They are all fixed up and in much better shape. The new 
tables are just being finished but we included the invoice in the attached report. 
It was a lot of badly needed work and we thank you and Een Aarde for all your assistance. The centers are 
secure, have water, more air and sufficient tables now...for the time being. We are gearing up for the summer 
holiday in December and January when the centers will be much more crowded with kids on holidays. 
Thanks again and I hope all is well with you.  
Kind regards, 
Cindy 

 
Bijgaand de specificatie van de € 5.000 die door Een Aarde gedoneerd is alsmede diverse foto’s van het 
gerealiseerde. 
La Esperanza is er super blij mee, de kinderen kunnen er weer mee vooruit en alles helpt om deze kinderen 
een kans te geven in het leven! 
 
Tenslotte voegen wij nog een document bij ‘A Childs life’, bedoeld om jullie nog eens een inzicht te geven in 
de situatie van kinderen die wij helpen. De beelden zeggen alles. 
 
Gracias! 
Hartelijke groeten, 
STICHTING NICA-FRIENDS  
 
  
Ton Hendrix  
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