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Woordje van de voorzitter…
5 mei jongstleden was een zeer bijzondere dag voor Stichting Weeshuis Atjeh. Op deze dag is
het weeshuis volledig geopend. De opening van het meisjesgedeelte was natuurlijk een
fantastische mijlpaal. De dagen die ik in het weeshuis verbleef waren voor mij de mooiste van
mijn leven. De jongentjes die nu al langere tijd in ons weeshuis verblijven, lieten ons van alle
kanten zien dat zij zich thuis voelen. Hiermee is voor deze kinderen het project nu al met vlag en
wimpel geslaagd! Dit wil natuurlijk niet zeggen dat wij het project de rug toekeren. Nee, sterker
nog, nu gaan we werken aan onze verdere doelstelling. Al deze kinderen een toekomstperspectief
bieden.
De trip naar Indonesië kreeg ditmaal een extra bijzondere lading omdat er een journalist van het
Noord Hollands Dagblad mee reisde. Richard Zut, verbleef ruim een week in Aceh en heeft de
situatie fantastisch omschreven. Ik zou u van harte willen aan bevelen om de dagrapportages op
www.blogspotweeshuisatjeh.nl te lezen. Tijdens het interview in het weeshuis stelde hij mij een
aantal gevoelige vragen. Mijn gedachten gingen terug naar de tsunami, naar de tentenkampen,
naar het grote verdriet dat ik in vele ogen kon zien, naar de barakken, en uiteindelijk naar de
situatie zoals deze nu is in het weeshuis. Werkelijk een fantastische gevoel gaf het mij toen ik
naar buiten keek. Lachende gezichten van kinderen die als vrienden met elkaar lekker aan het
voetballen zijn. Aan ieder die dit project tot dit moment heeft gesteund dan ook uit de grond
van mijn hart: zeer hartelijk bedankt!
Leon Burger

Een aantal foto’s:

Dit zijn een aantal jongetjes die mede dankzij u, weer kunnen lachen.

2 van onze personeelsleden.

Leon Burger en 5 kinderen uit het weeshuis

Basisschool de Kleine en grote beer houdt een sponsorloop!
Sponsorloop
Op 12 juni 2007 werd er een sponsorloop georganiseerd door, de basisschool genaamd de kleine
en grote beer, uit Heerhugowaard. Als er sponsoracties worden gehouden dan zij wij er altijd bij.
Omdat het zo ontzettend bijzonder is als andere mensen zich inzetten voor “onze” kinderen.
Maar hoe bijzonder is het, als jouw eigen basisschool zich inzet voor jouw project. In één woord
fantastisch natuurlijk. Zoals u misschien al begrijpt heb ik, Leon Burger, vroeger op basisschool
de Kleine en Grote beer gezeten.
Alle kinderen stonden s`morgens om 10 uur klaar voor de school. Ik werd meegenomen in hun
enthousiasme waarna ik zelf ook deelnam aan de sponsorloop. Vele van de kinderen waren zo
ontzettend enthousiast dat zij enorm hard renden, zo hard dat ik ze niet eens bij kon houden.
Hartelijke dank aan de kleine en grote beer voor deze leuke dag en de opbrengst!
Skate estafette
Het trinitas college uit Heerhugowaard heeft een skate estafette georganiseerd. De opbrengst
hebben zij aan het project van Stichting Weeshuis Atjeh gedoneerd. Een grote groep leerlingen
hebben fanatiek rondjes rondom het Geestermerambacht geskate. Wederom een sportief
initiatief in het teken van het weeshuis. Namens ons allen: super bedankt!
Pasar Malam Den Helder gezellig!
Ook in 2007 staan wij weer op de Pasar Malams (Indonesische avondmarkten) van Stichting
Bersama. Na een rustige start in Leek was de Pasar in Den Helder bruisend en erg gezellig! Lijkt
het u leuk om een keer een bezoekje te brengen aan een Indonesische middag en avond? Kijk op
www.stchtingbersama.nl voor de agenda. Lijkt het jouw leuk om eens te helpen op één van deze
Pasar Malams of een andere actie? Wij horen het graag!

Vaste donateurs
Om de kinderen die in ons weeshuis wonen een toekomst te kunnen bieden zijn wij nog steeds
heel hard op zoek naar vaste donateurs. Wij hebben net de verantwoordelijkheid gekregen voor
het net geopende meisjesgedeelte. Wij zijn hard op zoek naar hulp voor deze groep. Sponsoring
is al mogelijk vanaf 3 euro per maand! Voor het bedrag van € 22,- per maand steunt u, 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.

