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Na zeven jaar van opbouw kunnen we met gepaste trots melden dat in 2014 ons doel, 
de opvang van blinde kansarme kinderen op Bali gerealiseerd kan worden. In het 
voorjaar van dit jaar kwam de bouw van ons huis gereed. Ginting en Ana die de 
leiding op zich gaan nemen vestigden zich er met hun twee kinderen als eerste 
bewoners. Op 2 augustus begon de echte start echter met de aankomst van Yosep 
Dua. Hij is een blinde jongen, afkomstig van Flores die totdat hij bij ons kwam vrijwel 
geen opvoeding en onderwijs had gehad. Ondanks dat hij ongeveer 14 jaar is heeft hij 
een enorme intellectuele achterstand. Hij wil echter graag leren en ontwikkelt zich 
snel. We zijn dan ook ontzettend blij dat we met onze stichting hem een nieuwe 
toekomst kunnen bieden. 
 
In Nederland openen we het jaar met onze aanwezigheid op 2 februari in wijkcentrum 
De Poorten in Tilburg, waar we op de rommelmarkt weer goede zaken doen. We staan 
daar in totaal dit jaar vier keer met een kraam vol spullen. Maar ook op andere 
locaties in Tilburg en daarbuiten zijn we van alle markten thuis. Zo staan we in mei en 
oktober op et Paletplein in Tilburg, in juni op de Wandelbosmarkt en in wijkcentrum ’t 
Zand, in augustus op een markt in Epe en aan de Rückertbaan in Tilburg en in 
november in verzorgingshuis Zonnehof Tilburg. Samen met onze trouwe vrijwilligsters 
levert dit alles een substantiële bijdrage aan onze stichtingskas op. Ook onze 
naamsbekendheid groeit hierdoor. 
 
Ook donaties van bedrijven en particulieren leveren dit jaar weer een mooi batig saldo 
op. Aan het einde van het jaar vindt op 19 en 20 december weer de traditionele 
kerstcollecte op het Paletplein plaats. Deze levert dit jaar een recordopbrengst op. 
 
Met alle donaties en giften van bedrijven en particulieren die we dit jaar hebben 
mogen ontvangen kunnen we stellen dat 2014 een zeer succesvol jaar voor Timeus 
was. Iedereen die daaraan heeft bijgedragen danken wij dan ook heel hartelijk. 
Uiteraard blijft ook in 2015 uw steun hard nodig nu we de zorg voor Yosep en als alles 
goed gaat ook voor meer blinde kinderen in 2015 op ons nemen. 
Wij rekenen dan ook weer op uw hulp.  
 


