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Van het bestuur
Dit is alweer de achtste nieuwsbrief van
stichting Timeus. Met deze nieuwsbrief
brengen wij u graag weer op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen binnen
onze stichting.
Wim Olden heeft besloten zijn
lidmaatschap van ons bestuur te
beëindigen. Wij danken hem heel
hartelijk voor zijn jarenlange inzet voor
Timeus. Zijn plaats wordt ingenomen
door Carin Bolders-Van Bavel. Wij zijn
erg blij dat zij ons bestuur komt
versterken en heten haar op deze
plaats van harte welkom.

Op zoek naar een nieuwe plek

Zoals u weet, kochten wij in 2009 een
huis op Bali voor de opvang van blinde
kinderen. Het bestuur van de lokale
overheid stond destijds volledig achter
de stichting Timeus. Inmiddels is er
echter een nieuw bestuur gekomen dat
onze plannen niet langer mogelijk
maakt. Door onder andere te hoge
belastingen werd de opvang van
kinderen onmogelijk. Ook op andere
manieren ondervonden we geen
medewerking meer van het lokale
bestuur. Wij waren dus genoodzaakt
een nieuwe locatie te zoeken voor ons
kinderhuis.
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We zijn blij dat we u kunnen melden
dat we die gevonden hebben!
Dankzij de enorme inzet van ons
bestuurslid Cees Rijke, die de afgelopen
tijd op Bali was, hebben wij een nieuw
stuk grond in een andere dessa kunnen
aankopen. Het bestuur daar steunt ons
initiatief wél en zal dit ook blijven doen.
De grond ligt in de buurt van een
school voor blinde kinderen.

Een huis op maat
Naast een nieuwe locatie hebben wij
ook een architect gevonden die voor
ons gratis een ontwerp gemaakt heeft
van een nieuw kinderhuis. Een huis dat
helemaal naar onze eigen wensen en
behoeften wordt gebouwd. De bouw is
onlangs gestart en we verwachten dat
het huis eind dit jaar klaar zal zijn. Als
alles goed gaat, kunnen we dan ook
volgend jaar starten met de opvang van
de kinderen. Het oude huis hebben we
zonder verlies kunnen verkopen. Met de
opbrengst kunnen we de nieuwbouw
financieren. We zien de toekomst dan
ook met vertrouwen tegemoet. En we
hopen van harte dat u dit vertrouwen
deelt en ons zult blijven steunen!

Hoe verder?

In de volgende nieuwsbrief informeren
wij u graag over de voortgang van de
bouw.

Wilt u meer weten over Stichting Timeus? Kijk op www.timeus.nl voor meer informatie en het
laatste nieuws of bel: 013-4637409. Wij begroeten u ook graag als donateur. Elke bijdrage is
van harte welkom op rekeningnummer 135063396 ten name van Stichting Timeus in Tilburg.

