
                                                                        

- PERSBERICHT  - 

 

SBS-6 PRESENTRATRICE SELMA VAN DIJK 
AMBASSADEUR VAN GHANEES KINDERTEHUIS  

CASTRICUM, 13 september 2011 –  SBS-6 presentatrice Selma van Dijk, dochter 
van Louis van Dijk en bekend van Hart van Nederland en Shownieuws, wordt de 

nieuwe ambassadeur van kindertehuis ‘Hanukkah’ in Ghana. 

Selma neemt vol enthousiasme en betrokkenheid deze rol aan. “Wat mij vooral aansprak 
was de liefdevolle verzorging van de kinderen. Mariëtte en haar man Moses Asagbo, die 
Hanukkah zelf hebben gebouwd, zetten zich met hart en ziel in voor „hun‟ kindjes. Zij 
proberen de kinderen uiteindelijk zelfstandig de wereld in te helpen door ze een vak te 
leren. Het is dus niet alleen een kwestie van opvangen, Mariëtte en Moses willen de 
kinderen een toekomst geven. Ook helpen ze de plaatselijke bevolking aan werk. Zo 
helpen vijftien mensen uit het dorp mee in het kinderhuis. Tegen zoveel optimisme, 

kracht en liefde kun je dan toch geen nee zeggen?” aldus Selma. 

Tijdens de feestelijke „Hanukkah bedrijvenbijeenkomst‟ op maandag 19 september, wordt 
Selma van Dijk voorgesteld aan diverse grote bedrijven, die Stichting Mariëtte‟s Child 
Care een warm hart toedragen. Ook worden de toekomstplannen gepresenteerd, om voor 

het kindertehuis jaarlijks 50.000 euro bijeen te krijgen voor voeding, gezondheidszorg en 
onderwijs.  

---------------------------- 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 
 

UITNODIGING PERS: 

Pers is van harte welkom tijdens de „Hanukkah bedrijvenbijeenkomst‟ op: 
 
Datum:  maandag 19 september 2011 
Tijd:   18.00 - 21.00 uur  
Locatie:  SugarCity Suikersilo-Oost (11e etage) 

  Haarlemmerstraatweg 7, Halfweg 
 
Graag verzoeken wij u zich vooraf aan te melden bij voorzitter Marjo van Dijck,  
telefoon: 06-42145775, of via mail: info@mchildcare.nl. 

 

Informatie: 
Voor nadere informatie over dit persbericht en/of 
beeldmateriaal kunt u contact  

opnemen met: 
Stichting Mariëtte's Child Care 
Marjo van Dijck (voorzitter) 
Bloemgaarde 48 
1902 AE CASTRICUM 

W: http://mchildcare.nl  
T:  0251-651782 of 06-42145775                
E:       info@mchildcare.nl 

 

 
SBS-6 presentatrice 
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