



Beste belangstellenden, donateurs, Vrienden van Stichting Symbulon,


Onze Nieuwsbrief van begin januari eindigden we met hoopvolle verwachtingen van 
samenwerking met Wilde Ganzen. In deze Nieuwsbrief van eind maart kunnen we met 
grote vreugde uitroepen dat we een CONTRACT hebben gesloten met Wilde Ganzen 
waarin de hele BOUW VAN DE STUDIO financieel wordt ONDERSTEUND. 


Dat betekent dat iedere 100 EURO die wij namens jullie aan het project besteden door 
Wilde Ganzen wordt opgewaardeerd tot 150 EURO.


Een fantastische bijdrage die het mogelijk maakt om de wens van een STUDIO realiteit te 
laten worden. 


DANS, MUZIEK & THEATER onder ÉÉN DAK!  Het perfecte middel om de kinderen uit 
McGregor en omgeving een podium te bieden om hun positie van achterstand een  
perspectief te geven voor de toekomst. Met dat uiteindelijke doel voor ogen gaan wij vol 
enthousiasme aan de slag.


Want we zijn er nog niet. We hebben nog meer geld nodig om de bouw te financieren. 
Met allerlei acties werken we eraan om in het komende jaar onze bekendheid te vergroten 
en nieuwe donaties te verwerven. 
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Met jullie hulp, en van nog veel meer mensen die ons nog niet kennen, gaat dat zeker 
lukken. Deel daarom zoveel mogelijk onze berichten met je eigen achterban!


Het contract met Wilde Ganzen bepaalde echter ook, vanwege het principe 
onafhankelijkheid, dat er geen overlap mag zijn van bestuursleden in Symbulon 
Nederland en Symbulon Zuid-Afrika. Dit heeft naast het genoemde grote praktische 
voordeel ook veel organisatorische en emotionele impact gehad. Caroline zal zich moeten 
beperken tot deelname aan het bestuur in Zuid-Afrika. Gelukkig is hiervoor wel een riante 
overgangsregeling geboden. Maar ook Nelleke heeft vanwege persoonlijke 
omstandigheden haar ontslag uit het bestuur Nederland aangeboden.


Nelleke Gruijters vervulde sinds 2020 de functie van secretaris en heeft zich op vele 
manieren vol enthousiasme ingezet voor de Stichting Symbulon. Met respect voor haar 
keuze en veel dank hebben we afscheid van haar genomen en waarderen haar blijvende 
betrokkenheid bij Symbulon. 


Gelukkig en met trots is het gelukt om nu ook weer 
een hernieuwd en voltallig bestuur te kunnen 
presenteren met Joop Brouwer als Secretaris en  
Henny Jenner als Penningmeester.


Caroline zal tot in de loop van bouwfase 2 nog 
aanblijven als bestuurslid en Monique en Fons blijven 
op hun post. Meer informatie vind je op de website.


Dit alles geeft ons een geweldig lente gevoel en alle vertrouwen dat alles tot bloei gaat 
komen


Met grote dank aan Wilde Ganzen en in het bijzonder haar Adviseur Projecten, Marit van 
Liere, voor de zeer plezierige en behulpzame samenwerking.


Geniet van de lente en haar veelbelovende vooruitzichten!


Dank voor aandacht en support, en hartelijke groet,


namens het Bestuur Stichting Symbulon

en de Symbulon Charitable Trust


Fons Meijerink, voorzitter Stichting Symbulon

www.symbulon.online


http://www.symbulon.online

