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De afgelopen drie maanden stonden weer vol nieuwe ontwikkelingen nu het
project “echt” van start is gegaan. Naast de drukke activiteitenagenda hier in
Nederland was het de startfase in het weeshuis die ons erg bezig heeft
gehouden.

Comité van aanbeveling
Woordje van de voorzitter…
Naar aanleiding van de indrukwekkende ervaringen van vorige maand heeft de
afgelopen periode in het teken gestaan van veel wervingsacties. Met name het
werven van fondsen in het algemeen en het werven van vaste donateurs. Zo
hebben wij bijvoorbeeld op Pasar Malams (Indonesische avondmarkten) gestaan,
heeft Stichting Worldrunners op zaterdag 14 oktober een gigantische bijdrage
geleverd door het organiseren van een marathon in Emmen en hebben wij achter
de schermen hard gewerkt aan het vaste donateurbeleid. In deze nieuwsbrief
een beschrijving van de uitgevoerde acties. Terugblikkend op de ervaring ter
plaatse in Indonesië geven wij een toelichting op de verdere doelstellingen van
Stichting Weeshuis Atjeh.
In de vakantieperiode heeft Laia Reedijk (penningmeester) een bezoek
gebracht aan het weeshuis. Zij heeft een duidelijk beeld gekregen van de
kinderen in het weeshuis doordat zij zich allen hebben voorgesteld aan ons. Dit
hebben zij gedaan door een vragenlijst van Stichting Weeshuis Atjeh in te
vullen. Wij hebben onder andere geïnformeerd naar de ervaringen rondom de
tsunami, naar hun hobby’s en hun toekomstwensen. Echt ontzettend leuke
reacties hebben we gekregen op deze formulieren die wij nu verwerken als
boekje voor onze vaste donateurs. Helaas liep Laia Reedijk ook tegen problemen
aan. Zo werkte de waterput niet naar behoren, zie foto onder. Zoals u kunt zien
is de riolering vanwege een defect aan de waterput, vervuild.
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Acties

De marathon

Op zaterdag 14 oktober hebben maarliefst 1500 deelnemers deelgenomen aan de marathon in
Emmen die voor Stichting Weeshuis Atjeh werd gelopen. Het was werkelijk een fantastische dag.
Samen met 14 vrijwilligers hebben wij een steentje bij mogen dragen aan dit gigantische
evenement. De marathon werd georganiseerd door Stichting Worldrunners die ons project al
meerder malen gigantisch heeft gesteund. Er waren bikers, deelnemers die de hele marathon
liepen, en mensen die de halve marathon liepen, veel artiesten en vele bezoekers die dit
evenement tot een onvergetelijke dag maakte. Een groot deel van het inschrijfgeld kwam ten
goede aan het project van Stichting Weeshuis Atjeh. Dit geld is bestemd voor de tweede fase,
om het weeshuis gedeeltelijk selfsupporting te maken en om kinderen die rondom het weeshuis
wonen te voorzien in eerste levensbehoefte.

Pasar Malams

Aankomende zondag, 17 oktober 2006 is het alweer de laatste pasar malam van dit jaar van
Stichting Bersama. Wij zijn door Stichting Bersama het hele Pasar seizoen gesteund waar wij
keer op keer ons project onder de aandacht konden brengen. Wij hebben weer met veel plezier
gestaan op de altijd gezellige pasar malam van Bersama. Terima Kasih!
Waterleiding Maatschappij Drenthe steunt project Stichting Weeshuis Atjeh.
Naar aanleiding van de marathon is er op 7 oktober jl. een bezoek gebracht aan het weeshuis
door o.a. de Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD), een hoofd van de provincie Drenthe en
een afgevaardigde van het Koninklijk huis, minister van ontwikkelingssamenwerking.
De reden van het bezoek was de slechte staat van de watervoorziening bij het weeshuis en om
een algemene indruk te krijgen van ons project. De algemene indruk van het bezoek was erg
positief. Zo heeft het WMD een bijdrage van € 5000,- toegezegd om de waterproblematiek rond
het weeshuis op te lossen. Het geld is onder andere nodig om de watervoorziening in het
weeshuis te verbeteren en daarnaast moet er een oplossing komen voor de slechte staat van het
water in het achtergelegen moeras. Door de slechte staat van het water in het moeras dat pal
achter het weeshuis ligt is de kans aanwezig dat de kinderen ziektes op lopen. Zo zijn er onder
andere malariamuggen aangetroffen. Om alle watergerelateerde problemen op te lossen is er
ongeveer € 12.000,- nodig.

Wij waren uiteraard erg nieuwsgierig wat de algemene indruk was van het bezoek aan het
weeshuis 7 oktober jl. van het bijzondere gezelschap. De algemene indruk was goed: “Het
weeshuis ziet er erg goed uit. Goed verzorgd, keurig onderhouden en de ontvangst van de leiding
was goed. Ja, onze algemene indruk was goed.” Uiteraard zijn wij eg blij met deze reactie; wat
bevestigd dat het project van Stichting Weeshuis Atjeh een goede bijdrage is aan de
wederopbouw van Atjeh.

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.
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.

