Hoor wie klopt daar kinderen ...

“Hoor wie klopt daar kind'ren?
Hoor wie klopt daar kind'ren?
Hoor wie klopt daar zachtjes tegen het raam?”

Het is voor mij een plezier om iedereen een vreugdevolle gebeurtenis voor te stellen,
die ieder jaar plaatsvindt in een klein en wel … ongewoon vriendelijk stadje in de
Westkaap provincie van Zuid-Afrika. Ook al leven de mensen in harde, landelijke
omstandigheden, hier in Huis Luigi doen we ons best om ongeluk om te keren in iets
magisch. Als je de wereld niet kan verbeteren, maak dan tenminste één persoon aan
het lachen. Dus vragen we u met een vreugdevolle geest en een hoopvol hart ons te
helpen een glimlach te toveren op de gezichten van de townshipkinderen.
Sinterklaas komt immers maar één keer per jaar …

Wie zijn we en wat doen we.
Huis Luigi is gestart als een naschoolse opvang om een plaats te creëren waar de
townshipkinderen van Bridgton, Oudtshoorn te eten krijgen, ondersteund en
geholpen worden. Via dit project konden wij de noden van de kinderen en daardoor
indirect de noden van hun families en de gemeenschap identificeren. Tien jaar later
is het project enorm gegroeid. Huis Luigi is een mooie en veilige haven voor
kinderen die in een harde wereld leven. Door verscheidene activiteiten en
programma’s, proberen we de kinderen aan te moedigen om al hun mogelijkheden
te benutten, in de hoop dat ze op een dag gelukkige, en stabiele volwassenen
worden die in staat zijn om te gaan werken en die de vele uitdagingen waar onze
landelijke samenleving door geplaagd wordt aankunnen.

Huis Luigi wordt geleid en draaiende gehouden door een kleine groep van mensen
gedreven door passie en liefde. Met de hulp van vrijwilligers krijgen de kinderen een
zachte en vriendelijke ondersteuning bij hun dagdagelijkse activiteiten. We hopen
dat we het verschil kunnen maken in de levens van onschuldige kinderen die
ondanks de omstandigheden waarin ze leven toch nog de leiders kunnen worden op
de weg naar een betere toekomst voor onze harde samenleving. Met de
vrijgevigheid van enkelingen en organisaties was het voor Huis Luigi mogelijk om te
groeien en te bloeien en dit blijven we doen. Huis Luigi is hier in Oudtshoorn enig in
zijn soort en de kinderen zijn hier graag.

We vragen u nederig om uw steun voor dit evenement, zodat we nog eens in de
mogelijkheid zijn om er een speciaal Sinterklaasfeest van te maken, hier in de
township van Oudtshoorn en niet vergeten …
“Elke keer dat je naar iemand glimlacht, is dat een daad van liefde, een geschenk
aan die persoon, een prachtig iets. Vrede begint met een glimlach.” :)

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website:
www.scrosoppi.org
Jullie kunnen ook naar onze Youtubevideo van het sinterklaasfeest van 2015 kijken:
https://youtu.be/00BdTu2z0RM
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