
 
Internet  : www.nica-friends.nl  Bank ABN-AMRO, rek.nr. : NL85ABNA0487299191 
e-mail : info@nica-friends.nl  KvK Eindhoven, nr. : 57849595  
Telefoon : +31650213607  RSIN/fiscaal nr.  : NL097525418B02 

 

 

STICHTING NICA-FRIENDS 
Kleine Bergdijk 12 

5721 VZ Asten, Nederland 

 
 

O.L.V. Praesentatiekerk 
Marialaan 16 
5724 AB Ommel 

15 september 2022 
 
Betreft: Besteding - Collecte - Vastenaktie 2022 
 

 
Geachte heer Wijnen, geacht secretariaat, 
 
Zoals altijd vinden wij het fijn om onze donateurs te laten weten wat we met een donatie gedaan hebben. 
 
In juni jl. ontvingen wij, na diverse gesprekken met kapelaan Van Overbeek en jullie, een prachtig bedrag 
van € 1.000, dat wij zouden gaan besteden aan het helpen van kinderen in Nicaragua met een oogafwijking. 
Kinderen uit sloppenwijken, waarvan de ouders voor hun kind zelfs niet eens een bril kunnen kopen. Met 
grote armoede is dat een onmogelijke zaak. 
Het is moeilijk voor te stellen hoe een kind door het leven moet gaan zonder goed zicht. Daarom is deze 
hulp zo belangrijk. 
 
Onze partner in Nicaragua, La Esperanza, heeft de actie ondernomen en vele kinderen op school door een 
opticien laten onderzoeken. Met de donatie van € 1.000 hebben wij maar liefst 27 kinderen letterlijk een 
beter zicht kunnen geven op hun toekomst, hoe fantastisch is dat! 
Zie bijgaand fotoverslag en de kinderen zijn er uiteraard ontzettend blij mee.  
 
Nogmaals heel hartelijk bedankt voor jullie donatie en wij hopen dat we in de toekomst nog eens een 
aanvraag bij jullie kunnen en mogen doen. Het blijft ook dan nodig… 
 
Met hartelijke groeten, 
 

STICHTING NICA-FRIENDS  
 
 
 
Ton Hendrix     Sandra van Gerwen 
Voorzitter   Bestuurslid 
 
 

PS: wij weten dat kapelaan Van Overbeek pr. Inmiddels uit Ommel vertrokken is, maar zou u hem deze mail 
en brief als dank toch ook kunnen toesturen? 
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Besteding donatie O.L.V. Praesentatiekerk Ommel: 
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