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Kapitein Tanja Struyck is momenteel werkzaam als hoofd sectie 6 bij het 13e ba-
taljon RSPB Luchtmobiel en zal vanaf 1 januari 2011 invulling geven aan de G6
functie binnen het (Headguardes ACE Rapid Reaction Corps). In de ruim 15 jaar
dat zij voor defensie werkt zet zij zich ook in voor verscheidene goede doelen. Zo
combineert zij onder andere haar passie voor reizen met het doen van vrijwilli-
gerswerk. Een andere manier is het ophalen van sponsorgelden, door mee te doen
aan sportevenementen, om deze daarna te doneren aan het desbetreffende doel.

Dit keer gaat Tanja beide combineren. Zij gaat namelijk in januari 2011 de Kili-
manjaro in Afrika beklimmen voor het Catharinafonds.

NOT “JUST” A CLIMB

Met deze oproep wil ik u vragen om het
Catharinafonds te steunendoormij te spon-
soren. Dit kunt u doen door contact met
mij op te nemen via de mail:
Kilimanjaro.beklimming@gmail.com
of door een geldelijk bedrag te storten op:
- Postbank nr. 9318026 t.n.v. Stichting
Catharinafonds Nijmegen

- Rabobank nr. 395173302 t.n.v. Stich-
ting Catharinafonds Warmenhuizen

o.v.v. uw (bedrijfs)naam, ‘Kili-beklimming
TT Struyck’

Doorde formeleANBI-status (erkenningals
Goede-doelen organisatie) is uw bijdrage
aan het fonds fiscaal aftrekbaar.

Voor meer informatie kunt u kijken op
www.catharinafonds.nl en specifiek over de
beklimming op www.catharinafonds.nl/
Kilimanjaro.
U kunt hier ook mijn deelname aan, mijn
redenen om en mijn voortgang aan de be-
klimming bekijken. Giften kunnen tot en
met 1 april 2011 gedoneerd worden.

Ik zie uw steun graag tegemoet.

Noot: Het geld wat opgehaald wordt zal in
zijngeheelovergemaaktwordennaarhetCat-
harinafonds. De reis en andere randvoor-
waarden worden niet door uw sponsorgeld,
maar door mijzelf bekostigd.

wijs is daar echter niet zo vanzelfsprekend
als in Nederland. Daarom laat het Catha-
rinafonds de niet aanwezig zijnde scholen
bouwen, betaalt de salarissen van leraren
voor het geven van onderwijs en financiert
lesmateriaal en andere benodigdheden.
Het Catharinafonds steekt echter ook tijd,
geld en moeite in de randvoorwaarden zo-
dat kinderen ook in de gelegenheid komen
om naar school te gaan. Denk hierbij o.a.
aan het bouwen van een weeshuis, uitbouw
van faciliteiten voor kinderen met een be-
perking, zorgen voor watertoevoer en voe-
ding.Hiermeegeeft hetCatharinafonds kin-
deren kans op een toekomst.

Mijn doel is, door het beklimmen van de
Kilimanjaro en het ophalen van sponsor-
geld, genoeg geld op te halen voor het
laten bouwen van een klaslokaal met leraar
en sociaal werker. Een nieuw klaslokaal kost
in Kenia€5000,-, een leerkracht€720,- per
jaar en een sociaal werker voor het kinder-
huis €1.200,- per jaar.
Vanuit het Catharinafonds worden mo-
menteel meerdere leerkrachten betaald, een
sociaal werker (hard nodig omdat de pro-
blematiek in het kinderhuis groot is) en een
locale coördinator in Namanga, om alles
goed te laten verlopen.

De Kilimanjaro is de hoogste berg in Afrika.
Het grootste gedeelte van de Kilimanjaro
ligt in Tanzania, maar zijn voet reikt tot in
Namanga in Zuid-Kenia. De top ligt op
5985meter boven de zeespiegel. Voor som-
mige mensen is een beklimming van de Ki-
limanjaro een uitdaging, voor anderen een
droomen voorweer anderen eenmooi spor-
tief avontuur. Ik wil van de gelegenheid ge-
bruikmaken er nog één extra reden aan vast
te koppelen: een sponsorbeklimming voor
het goede doel!

Het Catharinafonds is een Nederlandse
stichting die samenwerkt met Catharina
Foundation Namanga, onze locale partner
in Namanga/Zuid-Kenia. Het Catharina-
fonds ondersteunt de maatschappelijke ont-
wikkeling in de Namanga-regio in Zuid Ke-
nia, het leefgebied van vooral deMaasai.Het
fonds doet dit door diverse scholen en pro-
jecten financieel te ondersteunen. Het on-
derwijs is de basis van vooruitgang vanuit de
gedachte dat onderwijs kan leiden tot duur-
zame zelfredzaamheid van deMaasai bevol-
king. Hierbij wordt gestreefd naar een
vruchtbaar evenwicht tussen scholing, be-
houd van culturele waarden en respect voor
de eigenheid van de Maasai-gemeenschap
binnen de zich veranderende omgeving en
culturele samenstelling in de regio. Onder-


