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In deze nieuwsbrief:
2015
Actie blijft nodig!

2015
Lieve vrienden van ons Weeshuis in Atjeh,
Wat is het jaar 2015 snel verlopen, een jaar wat ons betreft om snel te vergeten.
De gehele wereld in vuur en vlam, we gedenken alle door geweld omgekomen slachtoffers.
Desondanks zijn we daardoor niet uit het veld geslagen. We hebben immers de zorg voor onze
wezen in Atjeh op het eiland Sumatra in Indonesië. Om deze reden willen we toch even om uw
aandacht vragen om met ons terug te blikken op wat Stichting Weeshuis Atjeh in 2015 bereikt
heeft.
De Stichting Weeshuis Atjeh is in 2005 opgericht om de kinderen die slachtoffer zijn geworden
van de Tsunami in 2004 een kansrijke toekomst te bieden!
Veel is er bereikt en met trots kunnen we melden dat onze kinderen goed verzorgd worden, naar
school gaan en tien van hen inmiddels ook een universitaire educatie hebben genoten.
Dit alles omdat u onze stichting zo goed financieel heeft ondersteund waarvoor onze hartelijke
dank!
We schreven vorig jaar nog dat we ons zorgen maakten, omdat onze financiële middelen dreigde
op te raken en we waarschijnlijk daardoor onze maandelijkse bijdrage van €1.250, - in januari
2016 niet meer zouden kunnen voldoen. Welnu, na de reis naar Atjeh van onze initiatiefneemster
Bianca Breukink Smolders zijn we nog gemotiveerder aan de slag gegaan.

Acties 2015

Vele initiatieven werden ondernomen zoals een flessenactie, sponsorlopen, golftoernooi,
kerstmarkt, benefietdiners, en sponsorwerving bij instellingen en particulieren. We willen hierbij in
het bijzonder de volgende mensen en organisaties bedanken. Basisschool de Wilgetoren en alle
docenten en leerlingen, Albert Heijn Seinhorst, de damesvereniging van de Keppelse Golfclub in
het bijzonder Lisette Meissner, Sporthal het Hooge Wessel, Stichting EHBO Steenderen, Stan
Drouen en overige vrijwilligers, het Waterschap Rijn & IJssel, Ruud Breukink en de
Ouderenvereniging in Ulft.

Het ging niet gemakkelijk maar toch dit resulteerde in opbrengst van ruim €11.000,- Goed om te
merken dat veel nieuw bereikte mensen de weeskinderen een warm hart toedragen. Ook willen
wij hierbij alle nieuwe en vaste donateurs van harte welkom heten en bedanken. Trots kunnen we
u nu vertellen dat we hiermee onze kinderen tot en met oktober 2016 kunnen ondersteunen.

Wat fijn dat we de weeskinderen ook dit jaar weer met kerst goed nieuws kunnen
vermelden!

Actie blijft nodig!
We zijn er nog niet. We willen immers dat alle kinderen hun opleiding kunnen afmaken, zodat ze
een betere basis hebben om hun toekomst tegemoet te gaan. Om dit te bereiken hebben we nog
budget tot en met 2020 nodig en daarvoor hebben wij uw hulp nodig.

Wat kunt u doen?
-Wordt actief lid door een actie op te zetten binnen uw bedrijf, kerk, met uw school of vereniging.
Stichting Weeshuis Atjeh, helpt u uiteraard graag in informatieverstrekking of door samen met u
invulling te geven aan uw plan van aanpak. Neem hiervoor contact met ons op
viainfo@weeshuisatjeh.com
-Maak (een gedeelte van) uw kerstpakket of dertiende maand in geld over aan Stichting Weeshuis
Atjeh.
-U kunt ook één van onze vaste donateurs worden. Met bijvoorbeeld €10,- per maand zorgt u er
al voor dat 1 kind een jaar kan doorstuderen. Maak uw (maandelijkse) bijdrage over op:
Rekeningnummer: NL93 INGB 0004 2017 44 T.n.v. Stichting Weeshuis Atjeh.

Wij zullen in 2016 met dezelfde elan te werk gaan om zo weer verder te kunnen gaan met
dit prachtig initiatief om deze wezen te kunnen ondersteunen. Dank namens hen en het
voltallig bestuur.

We wensen u allen een goed en zalig kerstfeest en voor 2016 een vredig, gezond jaar toe.

Bart, Bianca, Frank, Frans, Henny, Irene en Margriet.
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