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Beste allemaal,
Graag informeren wij u weer over de ontwikkelingen van Stichting Weeshuis Atjeh!
Wij kunnen vol trots melden dat er inmiddels 7 kinderen (Husin, Rizal, Nurul Akmal, Siti
Sarah,Yuliana, Ayesha, Asthma ) aan een universitaire studie zijn begonnen! Door een extra
maandelijkse donatie vanuit onze stichting kunnen onze kinderen gebruik maken van deze kans.
Dat er al 7 kinderen zijn die deze kans hebben gegrepen was voor ons een grote verassing. Dit is
namelijk een van de belangrijke doelstellingen van Stichting Weeshuis Atjeh.
Eind juli 2010 ga ik naar Atjeh om de vorderingen met het management van het weeshuis te
bespreken. Zo zal ik met een aantal kinderen mee gaan naar de nieuwe universiteit en zal ik
verder praten over het nader te organiseren self-suportingsproject binnen het weeshuis. In de
volgende nieuwsbrief zullen we u informeren over mijn ervaringen tijdens dit bezoek. Daarnaast
kijk ik natuurlijk ontzettend uit om alle kinderen weer te zien!
Naast dit fantastische nieuws een aantal lopende zaken, zoals een adreswijziging binnen onze
stichting.

Met hartelijke groet
Leon Burger
Voorzitter Stichting Weeshuis Atjeh

Adreswijziging
Wegens een verhuizing van Bianca hebben wij besloten het postadres van Stichting Weeshuis
Atjeh te wijzigen.
Van:
Stichting Weeshuis Atjeh
T.a.v. Bianca Smolders
Ewijkstraat 3
POSTCODE Hoofddorp
Naar:
Stichting Weeshuis Atjeh
T.a.v. Leon Burger
J.W. van der Noordaatuin 15
1705 HM Heerhugowaard
Mailverkeer
Verder is er door een technisch mankement van onze server veel mail verloren gegaan. Dit geldt
voor de periode van juni 2008 tot begin mei 2010. Mail verkeer uit overige periode hebben we
gelukkig kunnen redden. Mocht u in de periode van mailverlies nog een openstaande vraag of
verzoek bij ons hebben ingediend, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit nogmaals te doen? Dit kan per
mail, telefoon of brief naar bovengenoemde gegevens.

Sponsoring
Ameland

Op 1 Mei heeft Stichting Worldrunners weer een sponsorloop georganiseerd voor Stichting
Weeshuis Atjeh op Ameland. Dit heeft een bedrag van € 710,-. Opgeleverd. Het weekendje
Ameland werd evenals vorig jaar georganiseerd waar wij dan ook graag bij zijn om in een
gezellige sfeer het loopevenement ter plaatste te ondersteunen met hand en spandiensten.
Zo verbleven wij op vakantiepark Boomhiemke, waar iets verderop het eerste startschot werd
gegeven door Leon voor de kinderloop. Het is echt fantastisch om te zien hoeveel fanatisme de
meeste kinderen tonen voor de wedstrijd. Na de kinderen vertrokken de volwassenen die elk 5 0f
10 kilometer konden lopen door een geweldig zwaar zandparcours. Het inschrijfgeld van alle
deelnemers komt ten goed aan het weeshuis. Zo werd er op Ameland dus maar liefst € 510,bijeen gelopen. Door extra giften van onder andere een 90 jarige dame werd dit bedrag
aangevuld tot maarliefst € 710,-.
Wij danken Stichting Worldrunners voor hun tomeloze inzet.

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Mail deze dan naar
info@weeshuisatjeh.nl. Wij beantwoorden graag al uw vragen!

