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Nieuwsbrief van de Stichting Timeus
Van het bestuur
Met Kerstmis in zicht kijkt Stichting Timeus
terug op een succesvol jaar. We mochten
maar liefst vier kinderen verwelkomen, die
zich nu allemaal thuis voelen bij ons.
Dankzij uw blijvende vertrouwen in en
steun aan ons kunnen we hen nu op weg
helpen naar een mooie toekomst. Mogen
we ook in 2017 weer op u rekenen?
Op bezoek bij Timeus op Bali

Stichting Kolewa en stichting Transfer
werken net als Timeus aan een betere
toekomst voor kinderen met een beperking.
In oktober bezochten vrijwilligers en
sponsors van de stichtingen Timeus op Bali.
Ze werden zeer gastvrij ontvangen en
waren onder de indruk van het werk dat
Ginting en Ana verrichten. Ook hadden ze
diverse spullen voor Ginting meegenomen.
Hij was er erg blij mee! Van een vriend
kreeg Ginting ook een aantal brailleboeken
voor de kinderen. Zo kunnen ze het braille
lezen nog beter leren.
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Samen leren en muziek maken
Gidion en Emi krijgen brailleles. Alle
kinderen maken vorderingen in massageles.
Daarnaast helpen de kinderen mee op het
land, bijvoorbeeld bij het zaaien en planten.
Timeus mag van de buurman namelijk een
stuk grond naast het huis gebruiken voor
het verbouwen van groenten en fruit. Het
wachten is op de eerste eigen oogst! Verder
beleven de kinderen veel plezier aan samen
zingen en muziek maken, waarbij Samuel
gitaar speelt en Gidion trommelt.
Werk aan de winkel
In een winkel aan de
Jacques Oppenheimstraat 3 in Tilburg huurt
Timeus sinds een paar
maanden een kast.
Van hieruit verkopen
we allerlei spullen, van
boeken en speelgoed
tot huishoudelijke
artikelen. De Timeuskast is een groot
succes. We zijn erg blij
met de steun die we hier krijgen, in welke
vorm dan ook. Hartelijk dank!
Timeus in het nieuws
Radio 794, de lokale omroep voor Heerde
en Epe, hield afgelopen maand een
interview met onze voorzitter Hetty. U kunt
het interview beluisteren via onze website
onder het kopje Nieuws.

Operatie Stephanie goed verlopen!
Stephanie is geopereerd aan staar aan een
oog. De operatie is prima verlopen.
Binnenkort is het andere oog aan de beurt.

Vanuit Nederland én Bali wenst stichting
Timeus u hele fijne feestdagen en een
gezond, gelukkig 2017!
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.

