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In deze bijzondere tijd willen we u graag op de hoogte houden via onze nieuwsbrief. 

Helaas zijn we nog niet van Covid19 af. 

Ook in Zuid-Afrika is de toestand nog niet veel verbeterd 

Er wordt nog amper gevaccineerd en het winterseizoen  gaat beginnen. De angst is groot dat er 

weer een golf komt. 

De scholen zijn wel weer open ,al weten we niet voor hoelang. Voor nu in ieder geval een kleine 

verbetering omdat de kinderen weer 2 maaltijden krijgen. 

Helaas is dat een kleine druppel voor de vele mensen van het plakkerskamp. 

Er wordt heel hard gewerkt om ook de gezinnen en ouderen van eten te voorzien. 

Met grote dank aan de vrijwilligers!! Zij zijn met uiterste inspanning dagelijks bezig om voedsel op 

te halen bij de plaatselijk supermarkten en dat te verdelen. 

Helaas is er voorlopig nog geen opening om acties, benefietconcerten of   

schoolactiviteiten e.d voor LumaHelpt te organiseren. 

Dus zijn we afhankelijk van onze donateurs, waarvoor onze hartelijke dank! 

Nieuwe donateurs zijn meer dan welkom, zodat we nog meer mensen van maaltijden kunnen 

voorzien. De nood is groot! 

Met elkaar blijven we vechten en wachten met smart op licht aan de horizon! 

 

Er wordt binnen het bestuur hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan. Ook dat valt niet mee in de-

ze bijzondere tijd. Het is momenteel heel moeilijk om een plan te maken. Niemand weet hoe het 

de komende jaren eruit zal zien in de wereld. Zodra het plan gereed is zal het op de website  

worden geplaatst.. 

 

Omdat LumaHelpt ook met de tijd mee wilt gaan vragen wij u om uw mailadres door te geven zo-

dat de nieuwsbrief voortaan digitaal verstuurd kan worden. Dat scheelt weer in de kosten.  Ook is 

het dan eenvoudiger om u tussentijds op de hoogte te houden als er belangrijk nieuws is. De vol-

gende nieuwsbrief zal zowel digitaal als op papier worden gestuurd om ervaring op te doen. 

U kunt uw mailadres doorgeven aan: secretariaat@lumahelpt.nl 

 

 

Het bestuur van Lumahelpt wenst een ieder goede, gezonde zomermaanden. 

We hopen in een volgende nieuwsbrief positieve berichten te kunnen geven. 
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