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Beste betrokkenen,
Inmiddels zijn wij alweer drie maanden verder. Dit betekent dat het
de hoogste tijd is om samen terug te kijken naar het afgelopen kwartaal.
Graag hadden wij u willen vertellen dat wij waren begonnen met de bouw van
het weeshuis. Helaas moeten wij mededelen dat het toch anders gelopen is
dan gehoopt. Ondanks het project van Stichting Weeshuis Atjeh in de eerste
maanden in vogelvlucht verlopen is moeten wij nu ons uiterste best doen om
het financiële plaatje rond te krijgen. Wij werken hard aan het werven van
fondsen. Hoewel het werven van fondsen niet in de gewenste snelheid
verloopt, hebben wij ook fantastisch veel positieve reacties en vorderingen
meegemaakt. Zo werd er onder andere een sponsorloop georganiseerd door
basisschool de grote en kleine beer, hebben wij steun gekregen van de
organisatie van de Pasar Malams in Noord-Holland, Stichting Bersama en zijn
wij door diverse partijen financieel ondersteund. Ook werd er twee maal een
barbecue georganiseerd ten baten van het project van Stichting Weeshuis
Atjeh en hebben wij weer een aantal vaste donateurs mogen verwelkomen.
Wij zijn hier oprecht zeer dankbaar voor!
In deze nieuwsbrief kunt u een interview lezen met 1 van onze vaste
donateurs en kijken wij gezamenlijk naar de toekomst van Stichting Weeshuis
Atjeh.
Ik wens u veel leesplezier.
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Stichting weeshuis Atjeh
Een vaste donateur aan het woord:
Deze keer spraken wij met Judith Verheij uit Heerhugowaard:
Wat is voor u de aanleiding geweest om “vaste donateur” te worden van Stichting
Weeshuis Atjeh?

“Ik geloof in het project van Stichting Weeshuis Atjeh. Over het algemeen geloof ik
meer in kleinschalige projecten. Er bestaan korte lijnen en je kan daadwerkelijk zien
waar het geld terecht komt. Ondanks dat het misschien een druppel op een gloeiende
plaat is vind ik het project belangrijk. Ieder kind is er ten slotte één.”
U ondersteunt een weeskind en zorgt hierbij dat een kind financieel ondersteund
word. Op dit moment staat er nog geen weeshuis in Atjeh. Ziet u dit als een
probleem of snapt u de keuze van Stichting Weeshuis Atjeh om in dit stadium al
vaste donateurs te werven?

“Ik snap jullie keuze wel, omdat jullie zoeken naar continuïteit voor jullie project. Het is
te begrijpen dat mensen inderdaad het idee hebben dat het financieel ondersteunen van
een kind, direct bij dat kind terecht komt. In de toekomst is die lijn tussen een donatie
en het profijt dat een weeskind daar van heeft, natuurlijk directer. Maar in deze
startfase helpt iedere donatie bij de realisatie van het weeshuis. En dus bij het
ondersteunen van de weeskinderen.”
Wij hechten veel waarde aan de terugkoppeling die wij kunnen geven aan onze vaste
donateurs. Bent u tevreden hoe dat op dit moment georganiseerd word?

“Jazeker, de eerste nieuwsbrief was erg leuk. Ik vind het erg belangrijk dat de
terugkoppeling blijft bestaan, dan creëer je verbondenheid bij het project. Als ik
steeds opnieuw zie wat er, mede dankzij mijn donatie gebeurt, dan blijf ik gemotiveerd
Stichting Weeshuis Atjeh te ondersteunen.”
Hebt u nog vragen, opmerkingen en/of suggesties?

“Wij hebben, in augustus, onze verjaardag in het teken van Stichting Weeshuis Atjeh
gezet. In plaats van een cadeau, konden vrienden en familie Stichting Weeshuis Atjeh
ondersteunen. Zo wilden we Stichting Weeshuis Atjeh bij meer mensen onder de
aandacht brengen en het leverde enkele honderden euro op. Het is een klein gebaar,
maar als meer mensen dit kleine gebaar maken dan komt dat weeshuis er zeker!”

Stichting weeshuis Atjeh
Een blik op de toekomst:
In plaats van Juli 2005 zal de bouw in een later stadium beginnen. Om reëel een
tijdsplanning te maken is het noodzakelijk om met de bouwpartner en onze
samenwerkingspartner te praten. Om deze reden vertrekt Leon Burger begin november
richting Indonesië. Naast het bespreken van de tijdsplanning zal er gesproken moeten
worden over kostenreducerende mogelijkheden. Dit kan bijvoorbeeld door andere
materiaalkeuzes of te kiezen voor een geheel andere constructie. Hierbij hebben wij
het doel om zo snel mogelijk 50 weeskinderen weer een thuis te geven. Wij houden u op
de hoogte.
Naast de geplande reis richting Indonesië zullen wij doorgaan met ons promotiebeleid.
Zo gaan wij naar diverse markten, organiseren een grootschalig evenement, zijn wij met
een aantal scholen de mogelijkheden aan het bespreken en proberen dus op
verschillende manieren de financiering rond te krijgen. Wij zien dit met vertrouwen
tegemoet.
Een laatste noot van de redactie: Graag willen wij een beroep doen op u, uw vrienden
kennissen en / of contacten. Dit hoeft niet altijd in de vorm van een donatie te zijn.
Leuke ideeën voor sponsoractiviteiten zijn van harte welkom, evenals hulp op onze
promotiedagen. Betrokken enthousiaste mensen die vaste donateurs willen werven of
aan promotionele activiteiten willen deelnemen. Kunt u bijvoorbeeld goed verkopen? Wij
zoeken mensen die op markten en evenementen knoflookschaaltjes willen verkopen
waarvan de opbrengst in zijn geheel ten goede komt van het weeshuis. Vrijwilliger zijn
voor Stichting Weeshuis Atjeh hoeft niet veel tijd in beslag te nemen en levert veel
voldoening op. U kunt het verschil maken door u zelf aan te melden via ons e-mailadres
of telefonisch contact opnemen met voorzitter Leon Burger.
Mocht u na het lezen van het interview ook 1 van onze vaste donateurs willen worden of
heeft u vragen en / of opmerkingen, dan willen wij u graag verwijzen naar
www.weeshuisatjeh.nl. Ook u kunt ten alle tijden een e-mail sturen naar
info@weeshuisatjeh.nl of kunt u telefonisch contact zoeken met de voorzitter van
Stichting Weeshuis Atjeh, Leon Burger. (06-12759696)
Indien u geen prijs stelt op deze nieuwsbrief kunt u dit laten weten d.m.v. een e-mail.

