Invitatioun un all fréier Campeuren vun Mboro

Fir eis 30. Joer Partnerschaft mat eise senegalesesche Frënn vun den Eclaireurs et Eclaireuses du Sénégal
(EEDS) respektiv hirer ONG Jeunesse et développement (JED) ze feieren organiséiert d’ONGD “Guiden a
Scouten fir ENG Welt” eng Aktivitéit am Senegal fir all fréier Campeusen /- euren vun Mboro. Ënner dem
Numm “Revivalcamp 18
Quasi zur selwechter Zeit fënnt och ee Camp-Chantier vun enger Ranger-Rover-Equip statt.
Mir proposéieren iech folgende Programm:
16. (oder 17). August
18. August
19.-21. August
22.-25. August
26.-31. August
25. resp. 31. August

Hirees:
Zeremonie um CIFOP (Mboro) fir den 30. Anniversaire vun eiser Partenerschaft
Chantier vun den Anciens: (= Sensibilisatioun an/oder Schaffen um CIFOP )
Rees durch de Senegal oder Weider Schaffen um CIFOP op Wonsch
Weider Aktivitéiten
Retour op Lëtzebuerg

D’Datumer sinn nach net ganz fest, awer leien an der Zeitspann vum 16. -31. August
De Programm gestalte mir flexibel mat verschiddenen Optiounen, fir déi sech awer genuch Leit musse
melden, fir dat se organiséiert ginn. Jidfereen geet op eege Verantwortung (an eegen Assurance) mat (och
eventuell Familjememberen) ! De Fligerticket an och all aner Käschten si vu jidferengem selwer ze bezuelen.
De genaue Preis kritt dir nach matgedeelt.
Zu Mboro schlofe mir entweder am Centre d’hébergement vum CIFOP resp. a Cabanen (chez Nicolas)
oder am Zelt. Op der Rees schlofe mer an Hotelen.
Well mer alles wëllen sou organiséieren, datt et äre Wënsch entsprécht, biede mir iech de beigeluechten
Umeldungsziedel fir eng Préinscriptioun am léifsten bis de 17. spéitstens awer bis den 31. Januar
zeréckzeschécken.
Nëmmen déi, déi dës Préinscriptoun rageschéckt hunn, kréien eng Invitatioun fir eng
Informatiounsversammlung, déi Mëtt Februar ofgehal gëtt.
Aus organisatoresche Grënn muss déi definitif Umeldung da bis spéitstens Enn Februar geschéien.
./..

Et ass och eng Virbereedungsaktivitéit virgesinn.
Gitt w.e.g. dës Info un all fréier Campeusen /-euren vun Mboro, déi dir kennt, weider, well mir hunn net méi
all Nimm oder Adressen fonnt.
Mir hoffen datt eise Virschlag iech gefällt a freen eis elo schon drop iech rëmzegesinn a mat iech eng flott
Zeit am Sénégal ze verbréngen

Fir de Staff vun den Ancienën
Fränz Schartz

