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Van het bestuur 
Het einde van 2018 is in zicht: tijd voor een 
terugblik op de laatste ontwikkelingen 
binnen Timeus. 
 

Even kennismaken: 
Yanto 
Yanto is de nieuwste en 
zevende bewoner van 
Timeus. Hij is 13 jaar en 
komt van Soemba. Toen hij 
3 jaar oud was, kreeg hij 
een ongeluk waardoor hij 
aan een oog blind werd. Op 

de basisschool werd ook zijn andere oog 
door een ongeluk beschadigd. Hiermee ziet 
hij nog ongeveer 25%. Yanto voelt zich 
gelukkig al helemaal thuis bij ons. 
 
Bezoek uit Nederland 
Eind september kreeg Timeus bezoek uit 
Nederland. Ginting en Ana zorgden voor 
een warm onthaal. De 
gasten hadden een 
paar mooie cadeaus 
bij zich, zoals een 
laptop, handdoeken 
en T-shirts voor de 
kinderen. Ze waren 
onder de indruk van 
al het werk dat 
Ginting en Ana doen. 
 
 
Acties in Nederland 
Eind september en eind oktober waren we 
in Tilburg weer aanwezig op 
rommelmarkten. Met de verkopen daar 
konden we onze kas weer aanvullen. 

 
 

 
Dagje uit 
Op 23 november kregen de kinderen een 
verrassing: ze mochten een dagje uit! Ze 
gingen naar een botanische tuin en een 
bakkerij waar ze zelf broodjes mochten 
uitkiezen. Ook maakten ze een heerlijke 
boottocht op een meertje. Ze genoten er 
ontzettend van. 

 
 
Leren en leven! 
Zoals u na het lezen van deze berichten 
begrijpt, maken alle kinderen het heel goed 
bij Timeus. Ze leren veel, maar genieten 
ook volop van het leven. Allemaal dankzij 
uw steun. Heel erg bedankt hiervoor! We 
hopen dat u ons ook in 2019 zult blijven 
helpen. 

 
Namens Ginting, Ana, Yosep, Gidion, 
Samuel, Stephanie, Emiliana, Ledu en 
Yanto en het hele bestuur van Timeus: 
 
Fijne feestdagen en een heel gelukkig 
en gezond 2019!  
 
Tot volgend jaar! 


