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Beste betrokkenen,
Zondag 25 maart 2006 is voor het bestuur
van Stichting Weeshuis Atjeh een zeer
bijzondere dag geweest. Dit is de dag
waarop de bouw van het weeshuis officieel
van start gegaan is! De verwachting is dat
eind juni 2006 21 van de 50 weeskinderen in
Lam Hasan weer een thuis hebben.

Woordje van de voorzitter…
Op 14 maart vertrok ik naar Atjeh met als voornaamste reden het maken van
concrete afspraken met de bouwmaatschappij. Zo stond de eerste week
volledig in het teken van onderhandelingen over de uiteindelijke begroting,
betalingsafspraken en de wijze waarop er vanuit Indonesië gerapporteerd zal
gaan worden.
Ook heb ik kennis gemaakt met LCO, Lost Children Operation, een NGO dat
zich ontfermt over de weeskinderen van Atjeh. Zij konden mij laten zien
welke 50 weeskinderen er in aanmerking komen voor plaatsing in het te
bouwen weeshuis. Na het maken van deze afspraken kon er begonnen
worden met de bouw van het weeshuis. De Achenese bevolking heeft
tijdens een ceremonie haar respect en dankbaarheid getoond, voordat met de
bouw gestart werd. In deze nieuwsbrief willen wij u zoveel mogelijk laten
zien. Op de volgende bladzijde, ziet u een fotoverslag van zowel de
startceremonie en de voortgang van de bouw.

Donateurs en sponsors
Hierbij willen wij al onze donateurs en sponsors bedanken voor het vertrouwen
in ons project. Mede door uw financiële steun, kon de bouw van het weeshuis
starten. De verwachting is dat eind juni de eerste fase van de bouw af is. In
deze eerste fase wordt het eerste slaap en woongedeelte van het weeshuis
gebouwd. 21 weeskinderen kunnen dan opgevangen worden. Wij gaan de
komende tijd ontzettend ons best doen om het laatste geld bij elkaar te
krijgen om ook de andere 29 wachtende kinderen een thuis te geven.
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De uitvoerders van het bouwproject
worden gezegend.

De bapati (hoofd van het dorp) spreekt
zijn dankbaarheid uit en benadrukt de
noodzaak van het weeshuis.

De weg wordt aangelegd…

Het leggen van de eerste steen…

De kinderen die in het weeshuis
komen krijgen na afloop allemaal een
presentje.

De bouwgrond wordt bouwklaar
gemaakt…

De fundering wordt uitgezet…

De fundering wordt uitgegraven

De fundering wordt gelegd.

Activiteiten April en Mei
Hierbij nodigen wij u en andere geïnteresseerden uit om het laatste beeldmateriaal vanuit
Indonesië te komen bekijken, tijdens 1 van de volgende activiteiten in april en mei.
- Zaterdag 22 april staat er een fancyfair gepland. Dit wordt door basisschool Kompas uit
Schermerhorn georganiseerd.
- Zaterdag 12 mei wordt er een benefietconcert door het trinitascollege georganiseerd. Van
19:30-21:45 in de Nederlands Hervormde Kerk in Heerhugowaard. Kaarten kunt u binnenkort
bestellen via www.trinitascollege.nl. Ook Stichting Weeshuis Atjeh, zal bij dit concert
aanwezig zijn om met veel enthousiasme de laatste ontwikkelingen toe te lichten.

-

En op 22 Mei bent u vanaf 1900 uur welkom bij de sponsorloop in Groningen. Zie ook
www.worldrunners.nl.

Naast deze fondsenwervende acties die komende tijd gepland staan zijn wij bijzonder op zoek
naar vaste donateurs. Wij zouden u ook willen vragen om in uw naaste omgeving eens te vragen om
voor een paar euro per maand de kinderen te ondersteunen in hun levensbehoeften. Er wordt op
dit moment een nieuw donateurformulier ontwikkeld waarin wij zo concreet mogelijk aangeven
waar uw geld aan wordt besteed. Dit formulier is vanaf komende week al via
info@weeshuisatjeh.nl op te vragen!
Alvast hartelijk dank.

Vragen?
Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website: www.weeshuisatjeh.nl. U kunt u vragen en /
of opmerkingen richten aan info@weeshuisatjeh.nl of telefonisch contact opnemen met mij via
06-12759696.
Ten slotte: mocht u niet in de gelegenheid zijn om 1 van onze activiteiten te bezoeken en wilt u
wel meer beeldmateriaal zien van ons project, dan kunt u via onderstaande contactgegevens, voor
€ 5,- een dvd over ons project bestellen. Deze wordt dan naar u toegestuurd. Deze DVD toont
beelden van de realisatie van ons project in het tsunami rampgebied en duurt ongeveer 8
minuten. Daarnaast staat er op deze DVD een presentatie waarin wij alle kinderen aan u
voorstellen die in ons weeshuis zullen verblijven. Op deze manier kunt u goed zien hoe uw geld
besteed word.
Hierbij spreek ik dan ook, namens de stichting mijn dank uit naar Jos Baltus Mediaprodukties die
deze dvd volledig gesponsord heeft.
Voor zover deze editie van onze nieuwsbrief..
Met hartelijke groet,
Namens Stichting Weeshuis Atjeh,

Leon Burger, voorzitter

* Indien u geen prijs stelt op deze nieuwsbrief kunt u dit laten weten d.m.v. een e-mail.

