Wij bieden hulp (financieel en materieel) aan kansarme gezinnen om te voorkomen dat kinderen,
of hele gezinnen, op straat terecht komen. * Bijles voor kinderen. * Zomerkamp in de bergen.
- In de resterende tijd van de week hebben we ons
schoolgebouwtje in Tunari een opfrisbeurt gegeven. Een aantal vrijwilligers waren daar al vanaf dinsdag aan de slag gegaan. Zo zijn de wanden geschilderd, nieuwe verlichting aangebracht en is de vloer van nieuw linoleum voorzien. Ook zijn
er extra tafeltjes en stoeltjes aan geschaft. Het waren mooie
en bijzondere dagen. Klusteam: Leen de Mooij, Piet Franke,
Henk Imthorn en Gerard v Duijvenvoorde.
Vervolg

Klusgroep schooltje: Piet en Dina Beekhuis, Coby Volwater,
Coby Wassenaar, Jacqueline Zuiderduin, Gerlof van der Veen
en Annelien Haasnoot.

Stem op ons!
www.dichterbijleidenkatwijk.nl
Breng je stem uit vanaf 25 okt t/m 10 nov
Wij zijn één van de genomineerden voor het Rabobank Wensenfonds “Buitenlandse projecten”
Ben jij klant van Rabobank Leiden-Katwijk, geef ons jouw stem. We hebben minimaal 50 stemmen nodig.

Onze wens is:
het verbeteren van de hygiënische leefomstandigheden voor gezinnen in Roemenië. Dit willen wij
realiseren door het plaatsen van (centrale) toilet– en douche voorzieningen.


Ana heeft twee vragen aan de stichting. Een vrouw heeft soda gedronken en daardoor haar
slokdarm verbrand. Ze heeft nu een sonde. “Is er in Nederland een ziekenhuis dat hier nog
iets aan zou kunnen doen?” Geld hiervoor hebben ze zelf tot hun beschikking.



Een jonge moeder uit Boekarest heeft een oogprothese nodig. De operatie is gratis maar de
prothese niet. De kosten zijn € 250.00



Laurentius vertelt dat het “leren lezen en schrijven aan volwassen” project is gestopt. Inmiddels kunnen ze lezen en schrijven. Hij wil nu doorgaan in Voluntair met de opvang uit het ziekenhuis en de nazorg van arme kinderen die kanker hebben. Samen met de jeugd uit zijn
Kerk. Hij krijgt van de stichting Bijbels mee voor de kinderen in het ziekenhuis.



We ondersteunen een nieuw schoolproject van Simone. Ze is 36 jaar en onderwijzeres. Ze geeft
iedere zaterdag les aan 20 tot 25 kinderen Engelse les, Bijbelonderwijs en muziekles. De kinderen werken in twee groepen en eten op school. Simone vertelt dat ze het tot de Kerst gaat
aankijken. Ze wil bij alle ouders langs gaan om hun thuissituatie op te nemen.
Simone bedankt voor de financiële steun.

