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Van het bestuur
2020 is bijna voorbij. Dit jaar had u nog
geen nieuwsbrief van ons ontvangen. Hoog
tijd dus om terug te blikken. Want ook op
Bali is 2020 niet ongemerkt voorbijgegaan!
Koperen jubileum
In maart bestond Timeus 12,5 jaar. Een
koperen jubileum waarop we trots zijn.
Door de coronacrisis hebben we dit helaas
niet zo uitgebreid kunnen vieren als onze
bedoeling was. Onze activiteiten op
markten konden niet doorgaan en ook op
Bali was het advies om zoveel mogelijk
thuis te blijven. Maar we willen dit jubileum
toch niet onvermeld laten!

De 9e nieuwe bewoner
Sinds half september woont Damianus bij
ons! Hij komt van het eiland Soemba en is
17 jaar. Op Soemba ging hij naar een
reguliere basisschool, maar hij ging steeds
slechter zien. Damianus heeft 2 jongere
broers en 2 zussen die wel goed kunnen
zien. Binnenkort gaat hij naar school in
Tabanan en zal bij ons, net als de andere
kinderen, les krijgen in massage, Engels,
muziek en computer. Hij is erg blij bij ons
te zijn. En wij zijn erg blij met hem!

Sinds juli dit jaar is Timeus in Tabanan niet
meer te missen: grote borden in de stad en
bij ons huis maken iedereen erop attent.
Naar school

Op 5 augustus gingen Samuel, Ledu en
Yanto voor het eerst naar school. Na een
negatieve coronatest konden ze met hun
opleiding beginnen. Ze zijn erg enthousiast!

Computers voor Timeus
Dankzij een donatie hebben we dit jaar 2
aangepaste computers met spraak kunnen
aanschaffen. De kinderen krijgen nu
computerlessen. Hierdoor kunnen ze straks
gemakkelijker communiceren. Dat vergroot
hun arbeidsmogelijkheden aanzienlijk.

Ondanks het coronavirus blikken we terug op een positief 2020. We hopen op een
mooi 2021 en wensen u hele fijne feestdagen!
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