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Beste betrokkenen,
Graag wilt het voltallige bestuur u het aller beste wensen voor 2006.
Wat er in het laatste kwartaal allemaal gebeurde en wat de
doelstellingen in het nieuwe jaar zijn staat in deze nieuwsbrief
omschreven.
De afgelopen weken was er veel media aandacht voor Atjeh. Duidelijk is
inmiddels wel dat de wederopbouw niet effectief verloopt. Nadat dat wij
vorige maand dezelfde conclusie trokken, hebben wij het nieuws op de voet
gevolgd. Zo is er duidelijk geworden dat kleinschalige initiatieven vaak wel
direct hulp kunnen verlenen, maar dat deze buiten “het systeem” vallen als
het om de financiering gaat. Hoewel wij al deze ontwikkelingen nauwlettend in
de gaten houden, richten wij onze pijlen toch echt maar op één doel:
weeskinderen helpen in Atjeh.
Het 2e bezoek aan Atjeh
Op 15 november vertrok ik samen met Martin van Herk naar Indonesië. Wij
hadden twee doelstellingen. Ten eerste wilde wij graag kijken voor andere
constructiemogelijkheden om het begrote bedrag te reduceren. Om direct
maar het antwoord te geven. Na intensief overleg met de architect ter
plaatse kunnen wij u vol trots het vernieuwde concept laten zien:
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Dit weeshuis kan 50 weeskinderen weer een thuis geven en kan voor € 100.000,- worden
gebouwd. (Inclusief inventaris)

Het tweede doel van deze reis (die overigens op eigen kosten zijn betaald) was het voor ons
van belang om in dit stadium nogmaals naar de huidige behoefte te kijken. Behoefte aan
weeshuizen is GROOT. In de korte tijd dat wij in Atjeh geweest zijn, hebben wij maarliefst 5
aanvragen gekregen om op verschillende locaties een weeshuis te bouwen. Op dit moment
willen wij ons volledig concentreren op het eerste project, maar een nieuwe ambitie is
geboren. Het geplande bezoek kwam op het juiste tijdstip. Het tijdstip waarop de overheid
bekend maakt dat de eerdere toegewezen locatie waarschijnlijk nooit meer bebouwd zal
worden. Er is ons duidelijk uitgelegd waarom andere locaties veel beter zijn. Andere locaties
zijn de plaatsen waar mensen zelf heen getrokken zijn doordat hier nog wel bestaande sociale
voorzieningen zijn. In andere gebieden is simpelweg alles weg. Ook bieden andere plaatsen

meer bescherming vanuit de natuur. Zo ook Lamhasan. Dit is het gebied waar onze keus op
gevallen is. In dit dorpje sluit een kleinschalig weeshuis uitstekend aan op de lokale behoefte
en zijn de kinderen nu al verzekerd van educatiemogelijkheden. Onderstaande foto toont de
splinternieuwe school met voldoende capaciteit:

PLAN Nederland subsidieert project Stichting Weeshuis Atjeh
PLAN Nederland heeft haar vertouwen in Stichting Weeshuis Atjeh
getoond door het project te subsidiëren met een bedrag van €
15.000,- Ook hebben wij inmiddels een toezegging van het NCDO en
zijn wij in een vergevorderd stadium om een grootschalige actie uit te
voeren op een Middelbare school in Amsterdam. Het van Veencollege
dat dit project al eerder een dienst heeft bewezen door het
organiseren van een fancy fair zal naar alle waarschijnlijkheid meedoen aan “Kras mee voor
Atjeh” . De verdere ontwikkelingen staan binnenkort op de website.
De website compleet vernieuwd!
Ondertussen heeft Stichting Weeshuis Atjeh in samenwerking met We4You een geheel
vernieuwde website gelanceerd. Na heel wat uurtjes werk is de nieuwe website vanaf 01-012006 online! Wij willen u graag verzoeken om allemaal even een kijkje te nemen op de website
(gewoon www.weeshuisatjeh.nl) en horen wij uw mening graag!

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.
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