Bijna dertien weken lang reisde ik in 2019 zonder geld door Nederland, België
en Duitsland.
Tikte Gelderland, Limburg, Brabant, Drenthe, Overijssel, Friesland, Noord en
Zuid Holland, Utrecht, Belgisch Limburg en Nordrhein Westfalen aan.
Blarenvrij, maar met een flinke verzwikking. Ik was nul dagen dakloos en moest
het slechts één keer zonder een maaltijd doen. Liep om en nabij de 1.040
kilometer.
In de laatste 390 kilometer reisde Stichting Timeus op de achtergrond mee. De
eerste 10 kilometer van de reis wandelde ik met Hetty de Rooij, voorzitter van
de stichting. Tijdens de reis stelde ik de stichting voor aan de mensen, waarmee
ik mooie gesprekken voerde. Sprak met hen over het belang dat ieder mens
moet krijgen wat hij/zij nodig heeft om zich te ontwikkelen tot een volwaardig
mens in deze wereld. Een recht dat ieder mens heeft, maar te vaak niet kan
leven. Tegengehouden door invloeden van buitenaf. Anderen bepalen dus wat
deze mensen wel en niet mogen zijn in de wereld. Dat moet anders!
De kinderen van Stichting Timeus hebben gelukkig wel de kans hun toekomst
zelf vorm te geven. Te worden wie ze daadwerkelijk zijn. Dromen waar te
maken.
Dat moet zo blijven!
Een tussenstand van 962,= euro aan donaties voor de kinderen op Bali dankzij
de wandeltocht. Top! Maar er is veel meer nodig dan dat. Elk kind kost
maandelijks 200,= euro aan ondersteuning. In dit bedrag zijn geen noodzakelijk
medische kosten opgenomen, maar ook dat is een grote kostenpost voor de
stichting. Evenals het onderhoud van het huis, waar de kinderen en hun
gastgezin zich veilig en comfortabel moeten voelen.
De crowdfunding voor deze actie staat voorlopig nog open. Als kleine stichting
moet Stichting Timeus hard knokken om de kinderen te blijven steunen.
Wil jij helpen het vertrouwen van deze kinderen, dat ook voor hen een mooie
toekomst is weggelegd, te blijven voeden? Word dan crowdfunder van Stichting
Timeus.
Doneren kan op:
https://www.gofundme.com/f/een-thuis-voor-visueel-gehandicapte-kinderen-bali
Namens de kinderen en Stichting Timeus dank voor je aandacht! Daarmee is hun
kans op een mooie toekomst weer een grote stap dichterbij gekomen.

