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Ten eerste wil het bestuur van Stichting Weeshuis Atjeh u nog het allerbeste
toewensen voor het jaar 2007! Ook dit jaar zorgen wij er weer met veel enthousiasme voor dat
weeskinderen een toekomst geboden wordt!

Woordje van de voorzitter…
Afgelopen drie maanden is er weer veel gebeurd rondom de verdere invulling van het project.
Met name de personele bezetting in het weeshuis was een onderdeel waar wij veel tijd en
aandacht aan hebben besteed. Zoals op de website te zien is hebben wij versterking gekregen
van drie professionele mensen om het bestaande management te ondersteunen. De aanleiding van
deze beslissing was de gebrekkige communicatie tussen het weeshuis en Stichting Weeshuis
Atjeh. Wij vinden het belangrijk om op de hoogte te blijven over het welzijn van de kinderen, de
problemen die er zijn en welke behoefte elk kind afzonderlijk heeft. Door een bezoek te
brengen aan het weeshuis hebben wij kunnen zorgen voor professionele ondersteuning door een
gerespecteerde organisatie die zich al jarenlang in heeft gezet voor weekinderen in Indonesië.
Deze mensen zorgen nu voor een goede terugkoppeling richting Stichting Weeshuis Atjeh en veel
belangrijker zorgen zij voor een toekomst voor elk afzonderlijk kind waar wij voor staan.
Start bouw 2e fase!
Begin van dit jaar hebben we het groene licht kunnen geven voor de bouw van de 2e fase. Dit
betekent dat over ongeveer 3 maanden 25 meisjes kunnen worden opgevangen in ons weeshuis!
Onze doelstelling word hierbij gehaald om 50 weeskinderen onderdak, veel zorg en aandacht,
scholing en medische zorg te bieden. De rede waarom er lang gewacht is met het bouwen van de
2e fase kent twee redenen. Ten eerste was hebben wij ervoor gekozen om eerst de bovenstaande
oplossing te verzorgen omdat het personeel ter plaatse ontzettend belangrijk is voor de
kinderen. Daarnaast is het bouwplan omtrent de indeling van de grond tussentijds gewijzigd. Het
oorspronkelijke plan om de gebouwen in een U-vorm neer te zetten werd onmogelijk toen de
plaatselijke overheid besloot dat er op een gedeelte van onze grond een weg moest komen. Na
veel overleg is er uiteindelijk een nieuw plan opgesteld waar elke afzonderlijke partij tevreden
mee is gesteld. De komende tijd verschijnen er weer foto`s van de voortgang op de website zoals
u van ons gewent bent op www.weeshuisatjeh.nl.

Vaste donateurs
Om de kinderen die in ons weeshuis komen te wonen een toekomst te kunnen bieden zijn wij nog
steeds heel hard op zoek naar vaste donateurs! Sponsoring is al mogelijk vanaf 3 euro per maand!
Voor het bedrag van € 22,- per maand steunt u, uw familie, buren of vrienden een weeskind in ons
weeshuis. Alvast bedankt!
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
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.

