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Beste betrokkenen,
Zondag 26 Juni was het alweer een half jaar geleden dat de allesverwoestende tsunami
dood en verderf zaaide in Azië. Naar alle waarschijnlijkheid herinnert ieder van ons de
vreselijke beelden nog wel van eind December.

De nieuwsbrief

Wij willen u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen van Stichting
Weeshuis Atjeh. Wij kijken met zijn allen uit naar het moment dat wij u de
kinderen voor kunnen stellen aan u. Maar zover is het nog niet. Hoewel wij nog
een lange weg te gaan hebben is dit een goed moment om eens terug te kijken
naar het verloop van het project tot dusver.

Het begin…

Bij het zien van de vreselijke beelden wilde wij graag meer doen voor deze
mensen dan alleen een financiële bijdrage leveren. Aangezien wij afgelopen
zomer ontwikkelingswerk gedaan hebben in Indonesië voelden wij een sterke
verbondenheid met de slachtoffers. Wij besloten een stichting op te richten
en om niet direct naar Indonesië af te reizen, maar eerst een
gestructureerd plan op te stellen. Zo zochten wij contact met mensen die
meer ervaring hadden met een dergelijk project en ontmoeten ons comité
van aanbeveling.
Naast het opzetten van een plan was het noodzakelijk om de benodigde
financiële middelen bij elkaar te krijgen. De eerste actie `Eet mee voor
Atjeh!` was een groot succes en zo konden wij verdere stappen zetten.
Ondertussen onderzochten wij wat de behoeften waren van de getroffenen.
Dit bleek echter vanuit Nederland niet mogelijk en zo besloten wij om op 1
Mei naar Indonesië af te reizen.
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De reis naar Indonesië. Wij kunnen wel zeggen dat het project toen een vogelvlucht
heeft genomen. Wij stelden een drietal basisdoelstellingen bij deze reis. Hoewel er
mensen waren die ons weinig kans gaven om dit binnen een periode van drie weken te
realiseren, zijn wij met een fantastisch resultaat teruggekomen uit Indonesië.
De samenwerkingspartner. Yayasan Baitul Hikmah is
onze samenwerkingspartner. Deze partner die oa. is
opgezet door de nationale krant Republika heeft
vertrouwen bij de lokale bevolking en door het
sluiten van dit samenwerkingsverband is het mogelijk
geworden om onze doelstellingen te realiseren.

Wij hebben onderzocht wat de behoeften waren van de weeskinderen, welke
hulp er op dit moment geboden word en op welke wijze het best hier op in
konden gaan. Zo hebben wij kunnen concluderen dat kinderen grotendeels
opgevangen zijn door familie, maar dat er ongeveer 2000 kinderen een andere
structurele oplossing zoeken. Een kleinschalig weeshuis biedt een oplossing.

Dit is de plaats waar het weeshuis word gebouwd!
Wij hebben 1500 m2 grond tot onze beschikking
gekregen. Naast een weeshuis wordt er een school,
een moskee en een werkplaats worden gebouwd.

Nu verder…

Wij willen iedereen bedanken die ons geholpen heeft tot waar wij nu zijn. Hartelijk
dank! De prognose is dat wij begin Januari 2006 vijftig weeskinderen kunnen verwelkomen.
Wel hangt één en ander af van de financiële situatie. Wij doen er alles aan om dit in zo kort
mogelijke tijd rond te krijgen. Maar ik zeg nu alvast namens de kinderen: Terimah Kasih!
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