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Eindejaar actie 2016 
 

Met Stichting Tenniskansen 
helpen we het hele jaar door 
mensen die een klein zetje in de 
rug kunnen gebruiken. Dankzij 
een groot aantal donateurs 
kunnen we een mooie tennistas 
cadeau doen, schoenen of een 
racket regelen en hier en daar 
een deel van het lesgeld of de 
contributie sponsoren. 
Het is kleinschalig, maar dat 
maakt ons niet minder trots! 
 

Alles komt op de juiste plek 
terecht, dat kunnen we met 
zekerheid zeggen; we geven het 
namelijk zelf weg aan de mensen 
die het hard nodig hebben en 
goed kunnen gebruiken.  
 

Net als vorig jaar gaan ‘we’ onze 
collega Desmond weer op pad 
sturen met heel veel 
sportmaterialen om de mensen 
in Sierra Leone dat duwtje in de 
rug te kunnen geven.  
 

 
 

Vandaar dat we deze extra 
nieuwsbrief toe hebben gevoegd 
aan de ‘normale nieuwsbrief; 
met de vraag of u ons ook dit jaar  
wilt en kunt helpen.  
Zoals dat vorig jaar ook het geval 
was! 
 
 
 

Sport For Empowerment  
 

 
Vorig jaar hebben we ‘ons 
steentje’ bij kunnen dragen, 
maar ook dit jaar willen we er 
nog heel veel ‘stenen’ bovenop 
kunnen leggen!  
De familie mag, net voor de kerst 
met een flinke hoeveelheid 
overgewicht het vliegtuig 
instappen om het daar uit te 
gaan delen.  
 

We hebben al een paar zakken 
met sportkleding ontvangen, ook 
hebben we ruim 1000 
tennisballen die we mee kunnen 
geven voor de trainingen daar… 
Maar zo graag zien we deze 
jongens oefenen met een echt 
racket in plaats van een ‘houten 
bat’ 
 

 
 

Zo graag sturen we de hele 
familie op pad met nog veel meer 
sportmateriaal!  
 

Dus heb je nog: 
 

- schoenen 
- kleding 
- rackets 
- (voet) ballen 
- sporttassen 
- of andere materialen die je hier 
niet meer nodig hebt?  
 

Gooi het niet weg, maar lever het 
in bij één van de trainers!  
In de komende weken 
verzamelen we alles in het 
‘materialenhok’ bij de ingang van 
het tennispark. 
Half december gaat alles via 
Dordrecht op transport naar 
Afrika.  
 

 
 

Mochten er vragen zijn, neem 
gerust even contact met ons op 
of vraag het één van de trainers. 
Ze beantwoorden deze direct en 
leggen graag even de dingen uit.  

Helpt u ons…HELPEN?  

 
Een hartelijke, sportieve en  
trotse groet van het hele Mejor 
Sports Team en alle donateurs en 
supporters  van Tenniskansen 


