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Woordje van de voorzitter…
Bij het versturen van deze nieuwsbrief zijn wij nog twee weken verwijderd van de opening van de
2e en laatste bouwfase van het weeshuis. Op zaterdag 5 mei gaan de deuren open voor 25 meisjes
waarmee de doelstelling, het verzorgen van opvang en onderdak voor 50 weeskinderen, van
Stichting Weeshuis Atjeh verwezenlijkt word!

De meisjesslaapkamers

De keuken

Fotoproject
Kitty Kroone de oprichtster en één van de 5 fotografen van Stichting Wees de Foto, heeft een
fantastisch fotoboek samengesteld voor de kinderen in het weeshuis.
Kitty had onlangs onze stichting benaderd, omdat de kinderen van ons project goed aansloten op
haar te fotograferen doelgroep. Wij laten immers kinderen in hun natuurlijke omgeving opgroeien
en zorgen dat zij niet opgegeven worden voor adoptie. Het doel van haar stichting is
weeskinderen een fotoboek te geven. De achterliggende gedachte is dat weeskinderen het idee
krijgen, dat zij ook van belang zijn. Zij willen met dit kleine gebaar een grote impact maken door
de emotionele waarde dat zo’n fotoboek heeft. Om deze reden vertrokken Kitty en Claudia
richting het weeshuis in Atjeh. Zij hebben daar fantastische foto’s gemaakt van alle kinderen.
Wij hebben een selectie gemaakt en deze foto’s op www.weeshuistjeh.nl geplaatst.
Stichting Wees de Foto, verkoopt ook een algemeen fotoboek.
Het algemene fotoboek bevat de beste foto's van de fotografen. Naast de foto's komen er ook
uitspraken van de kinderen in te staan, zodat er meer inzicht komt in wat deze weeskinderen
bezig houdt. Daarnaast zal er een kort reisverslag in komen van de fotografen met hun hoogteen dieptepunten.
De gehele opbrengst van dit boek komt ten goede van de bezochte weeshuizen, zodat er ook
structuele hulp kan worden geboden. Met de opbrengst worden dus ook de kinderen van Stichting
Weeshuis Atjeh gesteund. De prijs van dit boek is € 24,95.
U kunt het fotoboek bestellen en meer informatie vinden via www.weesdefoto.nl.
Hieronder 4 foto’s van kinderen uit ons weeshuis gemaakt door Kitty Kroone fotografie

Mah Yuddih

Isnan

Robby Irawan

Rizal

Activiteiten
De acties die komend kwartaal gepland zijn om geld in te zamelen voor onder andere de 25 meisjes:
Pasar malam
Ook dit jaar staan wij weer op de pasar malams die stichting Bersama organiseert. Wij staan op elke
pasar malam die op de activiteitenkalender staat op de website van stichting Bersama:
www.stichtingbersama.nl Dit kwartaal kunt u de Pasar Malam in Den Helder bezoeken.
Pasar Malam
26, 27 en 28 mei (Pinksteren)
Organisatie: TDH (Tropenvrienden Den Helder)
Locatie: Sportcity Den Helder
Schootenweg 2
Den Helder
Wij hebben een aantal leuke acties uitgedacht, dus komt u zeker even kijken!
Skate marathon
Op 10 mei 2007 organiseert het trinitas college uit Heerhugowaard een skate marathon. Deze school
heeft Stichting Weeshuis Atjeh al meerdere malen geholpen. Dit keer kunnen de leerlingen van de
school rondjes om het geestermerambacht (een groot meer in Broek op Langedijk) skaten. Namens al
onze kids: Terima Kasih!
Vaste donateurs
Om de kinderen die in ons weeshuis komen te wonen een toekomst te kunnen bieden zijn wij nog steeds
heel hard op zoek naar vaste donateurs. Sponsoring is al mogelijk vanaf 3 euro per maand! Voor het
bedrag van € 22,- per maand steunt u, uw familie, buren of vrienden een weeskind in ons weeshuis.
Alvast bedankt!
Vragen?
Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website: www.weeshuisatjeh.nl. U kunt u vragen en / of
opmerkingen richten aan info@weeshuisatjeh.nl of telefonisch contact opnemen met 06-12759696.
Voor zover deze editie van onze nieuwsbrief.
Met hartelijke groet,
Namens Stichting Weeshuis Atjeh,
Leon Burger, voorzitter

* Indien u geen prijs stelt op deze nieuwsbrief kunt u dit laten weten d.m.v. een e-mail richting info@weeshuisatjeh.nl.

