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Bezoek Dominicaanse Republiek:
Van 10 december 2011 tot 4 maart 2012 is Tamara in de Dominicaanse Republiek geweest.
Op 8 januari was Tamara bij het Drie Koningen feest in de kerk Luz en Medio de las Tinieblas.
Tamara is op bezoek geweest bij verschillende gezinnen die een voedselpakket ontvangen. Samen
met voorganger Mireya ging zij op 12 januari, 23 januari, 26 januari, 2 februari, 6 februari, 8 februari
en 10 februari op wijkbezoek. Op 22 februari ging ze met voorganger Hector op pad.
In Nederland waren handgemaakte (gehaakte) knuffels ingezameld die zij tijdens deze bezoeken aan
de kinderen heeft gegeven.
Op 21 januari, 4 februari, 11 februari en 18 februari is Tamara bij het project voor tienermeisjes
geweest. Tijdens twee van deze middagen heeft zij een haakworkshop gegeven.
Op 28 februari heeft Tamara een bezoek gebracht aan de TEARS school, waar ze een kijkje heeft
genomen bij het ontbijtproject.
Tamara heeft op 28 februari geholpen met het inpakken van de voedselpakketten. Op 30 januari,
28 februari en 29 februari heeft ze geholpen met het uitdelen van de voedselpakketten. Een deel van
de pakketten was gesponsord door de kinderen van CBS De Reinbôge uit Twijzelerheide en de
zendingskinderen uit Morra/Lioessens, door middel van de kleurplaatactie die zij voor The Bread
Basket hadden gehouden. De kleurplaten die de kinderen hadden gekleurd werden uitgedeeld bij de
betreffende gesponsorde pakketten.
Drie Koningen:
Op 8 januari werd Drie Koningen gevierd en zijn er cadeautjes uitgedeeld aan kinderen uit de wijk
Maria Auxiliadora. De cadeautjes werden dit jaar betaald door een sponsor.
Voedselpakketten:
Iedere maand zijn er 90 voedselpakketten uitgedeeld.
Ontbijtproject:
Iedere maand is het ontbijtproject van de TEARS school in La Vega gesteund, behalve in de maand
juli, omdat de school dan vakantie heeft.
Tienermeisjes:
Van januari tot en met april is het project voor tienermeisjes gesteund met een versnapering. In
maart en november is het project gesteund met knutselmateriaal.

Vergaderingen:
In de Dominicaanse Republiek is drie keer vergaderd door Tamara en de Dominicaanse medewerkers.
Deze vergaderingen vonden plaats op 23 januari, 19 februari en 2 maart.
In Nederland is drie keer vergaderd door het bestuur. Deze vergaderingen vonden plaats op 24 april,
12 juli en 25 september.
Acties:
Begin 2012 heeft Esther Keegstra dvd’s met zelfgemaakte foto’s verkocht voor The Bread Basket.
Op 12 en 13 oktober heeft Jaap Heeringa een sponsortocht gehouden, hij is op de fiets van Friesland
naar Limburg is gereden.
Het laatste half jaar van 2012 hebben de King Size Kids (kindernevendienst) van de Christengemeente
in Buitenpost geld ingezameld voor The Bread Basket.
Lopende acties:
Sinds 2004 biedt The Bread Basket verschillende artikelen (zoals pennen en zelfgemaakte kaarten) te
koop aan via de website, de verkoopstand op markten, bij presentaties, enz. In oktober hebben we
ons assortiment uitgebreid met touchscreen balpennen.
Sinds 2009 is The Bread Basket ingeschreven bij boekenwebwinkel YouBeDo.com. Deze webwinkel
geeft 10% van het aankoopbedrag van ieder verkocht boek aan het goede doel dat de klant uitkiest.
In 2012 is webwinkel Tamitha.nl geopend. Deze webwinkel geeft 5% van het aankoopbedrag van
ieder verkocht artikel aan The Bread Basket.
Nieuwsbrief:
In september is er een nieuwsbrief verstuurd. Deze is ook te downloaden via onze website:
www.thebreadbasket.org/nl/nieuws
Verkoop/promotiestand op markten:
Op 15 april hadden we een stand op de Ladies Special bij de Christengemeente in Buitenpost.
Op 28 mei hadden we een stand op het Zendingsfeest in Veenklooster.
Op 30 juni hadden we een stand op de braderie bij de De Naturij in Drachten.
Presentaties:
Op 9 mei hielden we een presentatie op een gemeenteavond van de Gereformeerd Vrijgemaakte kerk
van Dokkum. Na afloop hadden we in de hal van de kerk een tafel met onze verkoopartikelen.
Op 28 oktober hielden we een presentatie tijdens de kinderdienst van de Christengemeente in
Buitenpost, waarna een collecte voor ons werd gehouden.
Op 7 november (dankdag) hielden we ‘s middags tijdens de kinderdienst van de gezamenlijke kerk
(Gereformeerd Vrijgemaakt en Christelijk Gereformeerd) van Dokkum een presentatie. Tijdens de
avonddienst van deze gezamenlijke kerken werd een PowerPoint presentatie van The Bread Basket
afgespeeld. Tijdens beide diensten werd gecollecteerd voor The Bread Basket.

