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Van het bestuur 
2014 was een zeer succesvol jaar voor 
Stichting Timeus. Ons huis kwam 
gereed en dankzij o.a. twee grote giften 
konden we nog een extra stuk grond 
kopen voor een moestuin en speelplek. 
In augustus konden we ons eerste kind 
Yosep Dua verwelkomen. In Nederland 
hielden we ondertussen succesvolle 
rommelmarkten met goede verkopen 
en er kwamen vele giften binnen. Heel 
hartelijk dank voor iedereen die ons 
hierbij heeft geholpen! Zonder uw steun 
zouden we dit nooit voor elkaar 
gekregen hebben. Na zeven jaar sinds 
onze oprichting zijn we echt begonnen 
met de opvang van blinde kinderen. En 
we staan nu voor de uitdaging verder te 
groeien. De ruimte om nog meer 
kinderen op te vangen is er al. Het zou 
dan ook fantastisch zijn om komend 
jaar nieuwe kinderen te verwelkomen in 
ons huis. Uw steun met geld en 
hulpmiddelen blijft hierbij hard nodig. 
 

 
Even kennismaken: Yosep Dua 
Zoals we u in onze vorige nieuwsbrief al 
beloofden, vertellen wij u graag meer 
over ons eerste kind. Yosep Dua komt 
van Flores en is ongeveer 14 jaar. Zijn 
exacte leeftijd weet men niet; dat komt 
in Indonesië vaker voor. Hij is helemaal 
blind. Toen hij drie maanden oud was, 
kreeg hij een oogontsteking. Zijn  
 

 
ouders gingen met hem naar een lokale 
‘dukun’, een soort medicijnman. Die 
heeft toen kalk in zijn ogen gedaan, 
waardoor ze helemaal weggebrand zijn. 
 

 
Een blindenstok uit Nederland geeft 
Yosep Dua meer vrijheid 
 
Werken aan betere toekomst  
Yosep Dua moet nog heel veel leren. Hij 
heeft een enorme ontwikkelings-
achterstand. Zijn familie hield hem 
namelijk thuis, waar hij de hele dag 
alleen was. Maar hij is leergierig en 
leert snel bij. Met een blindenstok uit 
Nederland ging hij meteen druk 
oefenen. Zo krijgt hij meer vrijheid. 
Binnenkort gaan er ook braillemachines 
naar Bali, zodat we hem met lezen en 
schrijven kunnen helpen. Verder krijgt 
hij waarschijnlijk in januari lessen 
voetreflexmassage. Daar kan hij dan in 
de toekomst zijn beroep van maken. 
 

 
Wij wensen u fijne feestdagen en 
een gezond en voorspoedig 2015! 


