
Vastenactie van 2019; Stichting Mambo Poa 
 
Ook dit jaar heeft de Oecumenische werkgroep Brielle (voorheen Raad van Kerken Brielle) 
weer een mooi vastenactieproject uitgezocht. 
 
Mambo Poa (Alles gaat goed)  

Stichting Mambo Poa is in 2003 opgericht. De stichting is een 
initiatief van Daniel Longai Dieraert. Hij is geboren in Afrika 
en heeft daar een groot deel van zijn jeugd doorgebracht. Nu 
is hij actief als reisleider van groepsreizen in Afrika. Tijdens 
die reizen spreekt hij vaak mensen die financiële hulp goed 
kunnen gebruiken. Het gaat dan om ouders die geen geld 
hebben om hun kinderen naar school te laten gaan. Of 

jongvolwassenen die graag willen studeren voor een betere toekomst voor henzelf en hun 
familie. Ze willen graag dat het goed gaat. Vandaar ook de naam Mambo Poa wat “alles gaat 
goed” betekend in het Swahili. De Stichting is een Nederlandse stichting met een ANBI 
status.  
 
Wat is het doel van Mambo Poa  
De insteek van de stichting is: “Elk kind moet naar school kunnen gaan, om daarmee de basis 
te leggen voor de toekomst”. Stichting Mambo Poa wil kinderen die mogelijkheid bieden. De 
stichting is actief in Ethiopië. Het groeiend aantal donateurs 
zorgt ervoor dat Mambo Poa steeds meer kinderen naar 
school kan laten gaan. Maar er is nog steeds een wachtlijst 
om alle kinderen te kunnen helpen. Uw financiële steun kan 
daarbij helpen, want voor 6 euro per maand kan de stichting 
al heel veel betekenen voor de kinderen in Ethiopië Ook 
houdt de stichting een laptop Aktie. Uw oude laptop kan een 
nieuw leven krijgen voor een student in Ethiopië. Dus heeft u 
een laptop, die u niet meer gebruikt, of kent u een bedrijf wat veel van zijn laptops gaat 
vernieuwen, stuur dan een mail naar info@mambopoa.nl.  
 
Hoe gaan wij stichting Mambo Poa helpen  
Tijdens de hele vastenperiode, van 6 maart tot 18 april, wordt geld opgehaald voor stichting 
Mambo Poa. Dat gebeurt door middel van collectes, maar ook door andere initiatieven. Zo 
maken we bijvoorbeeld “vastenspaarpotjes” met de kinderen en er worden weer 3 
vastenmaaltijden georganiseerd. Noteer de data hiervan alvast in uw agenda, want er staan 
weer heerlijke soepen op het menu.  
 
13 maart Spreker over het vastenactie project Mambo Poa 
27 maart Diaken Steef Lokken van de parochie H.H. Nicolaas Pieck en gezellen 
10 april  Geestelijk verzorger Lauwrens van der Leer van de Plantage. 
 

De aanvang van de maaltijd is 17.45 uur en ze wordt gehouden in 
het parochiehuis aan de Nobelstraat 22. Geef u wel even op als u 
wilt komen, dan weten we hoeveel soep er gemaakt moet worden. 
Dit kan via email: aryanna@herscheid.nl of via de inschrijflijst achter 
in de kerk. 
 
Heeft u zelf ook een leuk initiatief om geld op te halen? Laat het ons 
dan weten. Dat kan via bovenstaand email adres. 
 

Voor meer informatie over de stichting kunt u kijken op www.mambopoa.nl. 


