
      

 

 

  

 

 

VERJAARDAGSACTIE 

Lieve opa’s, oma’s,vaders en moeders, 

In November 2022 hopen wij, 

Freda, Fred, Sietske, Joop, Nelleke, Herman, 
Greetje, Cor, Henriette, Rene, Jenny, Willem, 

naar Rehoboth (Namibie) te gaan  
om Gerlinda & Kenneth te bemoedigen 
en ook praktisch te helpen. 

De ruim 100 kinderen in hun opvang-
werk Lighthouse vieren nooit hun 
verjaardag.  De tegenstelling met onze 
(klein-)kinderen is groot; voor hen is 
jarig zijn een groot feest! Dat gunnen 
wij de kinderen in Rehoboth ook. 

Samen met Lighthouse Ministry willen 
wij een verjaardagsfeest vieren met 
tractatie, kadootjes en een feest. 

Voor een mooi verjaardagsfeest met  
ruim 100 kinderen is ca. € 2000 nodig.  

Willen jullie ons helpen de kinderen 
een onvergetelijke verjaardag te 

geven? Doneer dan bijv. 5 euro voor 
een cadeau en tractatie. 

   
   

 

 

   

    
 

  

STCHTING TICS 
O.V.V. VERJAARDAGSKADO 
NL88 ABNA 0106 902 482 

  06 38 74 81 74 
WWW.TUINN.INFO 

 

 

   
  

Goed nieuws uit Block E, 

Rehoboth (Namibië): 

 

http://www.tuinn.info/


      

  

 

  

 

 
  

                           

 

Lighthouse Ministry zet zich in voor  
kinderen en tieners die opgroeien in 
extreme armoede en een onveilige 
thuissituatie in Rehoboth, Namibië. 

Met educatieve programma’s, 
maaltijden, praktische hulp en veel 
liefde bieden wij deze kinderen en 
tieners een hoopvolle toekomst. 

 

   
 

 

HIER KOMT DE TITEL 

 
  

 

 

  

 
 
Aquaponics is al eeuwenlang een  
beproefd concept om in een situatie 
waar geen landbouw kan 
plaatsvinden toch voedsel in de vorm 
van groentes en vis te  produceren. 
In de stad Rehoboth (Block E)  is de 
ruimte voor landbouw nauwelijks 
aanwezig en is er een groot 
neerslagtekort. Ook zijn de 
volwassenen in de afgelopen eeuw 
door de armoedige en afhankelijjke 
leefsituatie hun ondernemende 
houding helemaal kwijtgeraakt. 
 

Daarom wil de stichting TICS met het 
agri-skill trainingscentrum van 
Lighthouse Ministry de ontwikkeling 
van aquaponics in Rehoboth steunen 
door voor gedegen faciliteiten en 
goede training te zorgen. Kinderen 
kunnen daardoor al op jonge leeftijd 
praktische landbouwvaardigheden 
leren  en wellicht in de toekomst wel 
in hun eigen levensonderhoud gaan 
voorzien. 

Beschrijf hier het gerecht Beschrijf hier het gerecht 

    

Onder: Houten framework  een LAP 
farm voor (beperkte) schaduwwerking 
en regenwateropvang  gedurende het 
regenseizoen (januari-februari) 

Boven: Ontwerp van een LAP-farm met 
plaats voor 4 Lappies (aquaponics units); 
een LAP-farm kan voor 15 – 20 gezinnen 
in voldoende voedsel voorzien 

  

  

  

 
  

   

  

Beschrijf hier het gerecht Beschrijf hier het gerecht 

 
      
 

 


