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12 juni 2022 

 

Op deze mooie Superman Day willen we jullie graag weer op de hoogte brengen van 

het laatste nieuws. 

 

Hoera, de Fynn Foundation bestaat 5 jaar! 

Wow, over precies een maand vieren we ons 

eerste lustrum! Heel bijzonder. Fynn was nog 

maar 2 jaar en had helemaal geen idee wat we 

bij de notaris aan het doen waren. (Hoewel hij 

wel “getekend” heeft.) Nu is hij 7 jaar en vindt 

hij het helpen van andere dove kinderen één 

van de mooiste dingen om te doen. We hebben 

in die jaren veel kunnen doen, mede dankzij 

jullie. Dus we willen graag proosten op jullie! 

     

Gebarentaal en geit 

Met de opbrengst van de Kerstactie en 

een subsidie van Wilde Ganzen 

hebben we tien jonge dove kinderen 

en hun families een follow-up cursus 

gebarentaal kunnen geven om ze nog 

verder op weg te helpen met het leren 

van deze nieuwe taal. De families 

kregen ook allemaal een geit om in 

hun levensonderhoud te voorzien.  

 

Inmiddels heeft de geit van Belyse een baby geitje gekregen. Op de foto kunnen jullie moeder en baby zien, met 

daartussen een stralende Belyse. 
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Het verhaal van Erike 

Graag willen jullie voorstellen aan Erike. 

Erike is 9 jaar en zit in klas 2 (groep 4) van de 

basisschool. Bij de geboorte kon Erike 

normaal kon horen. Toen hij een jaar of 5 

was, kreeg hij hersenvliesontsteking. Hij was 

een paar dagen niet aanspreekbaar. Nadat 

hij bijgekomen was, bleek dat hij niet meer 

kon horen. Zijn ouders zijn nog met hem 

naar een goed ziekenhuis helemaal in Kigali 

geweest op zoek naar medische hulp. Dit 

leverde echter niets op. De dokteren vertelden dat Erike doof was geworden. Op 

school let Erike goed op zijn klasgenoten en doet hij na wat zij doen. Erike lijkt een 

pientere jongen. Helaas hebben de leerkrachten niet de mogelijkheden om hem goed 

te kunnen helpen. Zijn ouders zouden hem heel graag naar de Nyabihu school for the 

deaf laten gaan. Omdat ze in armoede leven kunnen zij dit echter niet betalen.  

 

Wij willen Erike heel graag helpen en willen jullie vragen of jullie mee willen doen. Wie 

weet kennen jullie ook nog familie, vrienden en/ of collega’s die mee willen doen. 

Omdat de Fynn Foundation een ANBI-status heeft, zijn structurele giften volledig 

aftrekbaar. Mocht je graag maandelijks of jaarlijks willen sponsoren, mail dan Rebecca 

(rebecca@fynnfoundation.nl). Liever niet structureel, maar toch helpen? Ga naar: 

https://www.geef.nl/nl/project/help-jij-dove-kinderen-naar-school/info 

 

Ook voor de Fynn Foundation zou het heel bijzonder zijn als dit lukt, want Erike zou 

dan ons tiende sponsorkind zijn. Heel erg bedankt voor jullie hulp en we wensen jullie 

een mooie Superman Day toe! 

 

Dick, Dajen, Gerrie, Helen, Stefan, Rebecca, Mats en natuurlijk… Fynn ☺ 
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