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Woordje van de voorzitter…
Het is inmiddels alweer bijna een jaar geleden dat het weeshuis volledig geopend is. Na het zien
van de verschrikkelijke beelden van de tsunami eind 2004 op tv, kwamen Bianca, Laia en ik tot
het plan om een weeshuis te bouwen. De weg daarheen was erg turbulent, maar desondanks staat
het weeshuis nu als een huis. Letterlijk.
Intussen richten wij ons nu alleen nog maar op de toekomst van de kinderen. De dagelijkse gang
van zaken ligt natuurlijk in handen van het lokale personeel. Dit is naar ons idee de enige manier
waarop een project als deze succesvol kan zijn in Atjeh.
De verwachting is dat de BRR, het overheidsorgaan voor de gehele coördinatie van de
grootschalige hulporganisatie in Aceh, binnen een jaar zal worden opgeheven. De meeste grotere
hulporganisaties verwachten tegen die tijd de verantwoordelijkheid geheel over te kunnen
dragen aan hun partnerorganisaties. Het is onze doelstelling om op de langere termijn ook meer
verantwoordelijkheid neer te leggen bij de lokale overheidsinstellingen. Bianca en ik zullen eind
april een bezoek brengen aan Atjeh om eerder gemaakte afspraken verder vorm te geven.
Daarnaast worden er evaluatiegesprekken gevoerd met onze partnerorganisatie en het personeel.
Hierin zullen wij onderwerpen bespreken als; de behaalde resultaten, de relatie met de
buurtbewoners, het functioneren van het personeel en de samenwerking. In onze volgende
nieuwsbrief zullen wij u informeren over de uitkomsten.
Leon Burger

Pasar Malams 2008 zijn weer van start gegaan!
Ook in 2008 staan wij weer op de Pasar Malams (Indonesische avondmarkten) van Stichting
Bersama. Dit jaar hebben we in Gent een fantastische start gemaakt van dit seizoen. Een
weekend lang was het hartstikke druk en hebben wij heel veel mensen kunnen vertellen over
Stichting Weeshuis Atjeh. De markt in Almere was iets rustiger van aard. Maar altijd gezellig
met alle standhouders en geïnteresseerde mensen! 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.

