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Beste sponsorouders, friends en iederen die Be4all een warm hart 
toedraagt,

Begin februari is, na de  grote vakantie in december en januari, in 
Bukitongo het nieuwe schooljaar begonnen. 
De leerlingen van het hoogste leerjaar (Primary 7) hebben ARDI 
Community Model School nu verlaten. Met veel plezier kunnen we 
jullie meedelen dat alle kinderen van Primary 7 het afsluitend examen 
PLE (Primary Leaving Exam) hebben gehaald, onder wie acht van onze 
sponsorkinderen. 

Van deze acht kinderen hebben Peter, Harbert en Shufuri het 
allerhoogste resultaat behaald: Division 1.
Zoals eerder vermeld stopt het sponsorprogramma wanneer de 
sponsorkinderen Primary 7 hebben doorlopen.
We hebben echter besloten om de sponsorkinderen die een Division 1 
behaald hebben de mogelijkheid te bieden om door te leren. 
Dit is dan meteen een extra stimulans voor de andere sponsorkinderen 
die nu nog in de lagere leerjaren zitten.

Be4all zal deze drie kinderen financieel blijven ondersteunen. Zij zullen 
hun onderwijs op een school voor voortgezet onderwijs in Magale 
voortzetten. 
De ondersteuning van deze drie kinderen wordt betaald uit de giften 
van Friends en overige financiële ondersteuners.

Peter                           Habert  Shufuri
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Het is fantastisch om te zien dat de droom waarmee dit avontuur 
begon werkelijkheid is geworden. ARDI Community Model School 
biedt betaalbaar en goed onderwijs met als resultaat zeer goede scores 
tijdens het landelijk examen. Momenteel heeft ARDI Community Model 
School 250 leerlingen en door de geweldige resultaten blijft het aantal 
leerlingen alleen maar toenemen. Een zeer positieve ontwikkeling op 
weg naar volledige financiële onafhankelijkheid.

Mogen wij, zolang die onafhankelijkheid nog niet bereikt is, op uw 
financiële steun blijven rekenen?

Vanuit het zonnige Oeganda willen wij, ARDI Community Model 
School en Be4all, iedereen bedanken die ons de afgelopen jaren heeft 
gesteund.

Wanjala nabi! Heel erg bedankt!

Warme groet,

Bestuur Be4all


