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Van het bestuur
Onze donateurs en sponsoren maken
Timeus. We houden u dan ook graag op
de hoogte van wat er de laatste tijd
gebeurd is op Bali en in Nederland. In
deze nieuwsbrief leest u er alles over!
Dag Zelvius…
Onlangs hebben we
helaas afscheid van
Zelvius moeten
nemen. Hij had
zoveel heimwee dat
hij terug is naar zijn
ouders op Soemba.
We vinden het erg
jammer dat hij niet
bij ons kon blijven,
maar het is beter zo voor hem.

Emiliana - Emi - is een blind meisje van
13 jaar. Ook zij leert reflexologie.
Gidion en Stephanie maken het goed.
Ze hebben al veel bijgeleerd sinds wij
hen in februari bezochten. De kinderen
helpen ook mee in het huishouden. Ze
doen bijvoorbeeld om en om de afwas.
We zijn erg blij dat we met uw steun nu
al vijf blinde kinderen kunnen helpen.

…en welkom Samuel en Emi!
Gelukkig is er ook goed nieuws. Er zijn
twee nieuwe kinderen uit Soemba bij
ons komen wonen: Samuel Kally en
Emiliana Toda.

Opnieuw Nederlands bezoek
In augustus heeft een echtpaar uit
Tilburg een bezoek gebracht aan ons
huis op Bali. Zij hebben diverse door
donateurs geschonken spullen meegenomen. Gaat u binnenkort zelf naar
Bali of kent u iemand die spullen mee
zou kunnen nemen voor onze kinderen?
Dan horen we het heel graag!
Samuel is een blinde jongen van 19
jaar. Hij is begonnen met het leren van
massage (reflexologie). Hij kent ook al
een klein beetje braille en kan gitaar
spelen. Hij oefent elke dag op de gitaar
en Ginting geeft hem regelmatig les.

Sponsor Timeus!
Het gaat goed met Timeus. Maar we
willen graag nog meer kinderen helpen.
Geld blijft dus nodig! Misschien kunt u
ons helpen met een sponsoractie of via
een advertentie op onze website. Neem
gerust contact op met Hetty de Rooij
om de mogelijkheden te bespreken.

Wilt u meer weten over Stichting Timeus? Kijk op www.timeus.nl voor meer informatie en het
laatste nieuws, volg ons via facebook http://www.facebook.com/timeusnl of bel: 013-4637409.
Wij begroeten u ook graag als donateur. Elke bijdrage is van harte welkom op rekening
NL40 RABO 0135 0633 96 t.n.v. Stichting Timeus in Tilburg.

