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Deze maandag startte een projectweek voor leerlingen van de 2e klas van het Wolfert Dalton College aan de Argonautenweg. Door het opstarten van een klein bedrijfje leren ze geld ten verdienen. De winst wordt ter beschikking gesteld aan
een goed doel. Als goede doelen werden My Breath My Music en Sportvereniging De Pont uitgenodigd om een presentatie
te verzorgen. Jan stond daar met twee petten, want beide doelen gaan hem zeer aan het hart en hij zei blij en verrast te
zijn dat deze groep hun winst wilde schenken deze doelen. Ruud liet een stukje van zijn verhaal zien dat hij tijdens een
conferentie in Zagreb gaat vertellen. Ramon liet de aandachtige toehoorders zien hoe je met beperkte spierkracht toch
boccia kan beoefenen. Niemand van de aanwezigen kende deze sport. Erg leuk hoe hij dat demonstreerde met een goot,
die dan door de begeleider van de sporter precies naar zijn idee gericht en gesteld kan worden. Ramon vertelde ook dat
een ballen set meer dan € 400 kost. En toen was het werk aan de “eigen winkel van de leerlingen”

Deze zeer enthousiaste leerlingen verdienden met dit micro krediet binnen een week een schitterende bedrag. Door
slim en creatief gebruik van hun micro krediet konden ze winst maken. Voor de leerlingen een schitterende leerervaring. De groep die het meeste verdiend had kreeg een bioscoopbon.
Ramon en Jan mochten een check in ontvangst nemen. Echt fantastisch dat deze leerlingen dat voor de Pont en My
Breath My Music voor elkaar gekregen hebben. In de loop van het jaar wordt ook nog een talenten dag georganiseerd
en een sportevenement waarbij we mogelijk ook betrokken kunnen worden…...want talenten en sportieve jongelui
hebben wij tenslotte ook. Onze Speciale dank gaat uit naar aan Danielle Wuisman, die dit evenement voor ons regelde.
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