IN ZICHT
Nieuwsbrief van de Stichting Timeus
Van het bestuur
Veel bezoek, een tweede operatie voor
Stephanie en muzikaal succes: er is de
afgelopen maanden weer veel gebeurd bij
Timeus op Bali. U leest er meer over in
deze nieuwsbrief. Fijne zomer!
Bezoek uit Nederland

De kinderen kregen begin januari maar
liefst twee keer bezoek uit Nederland. De
ontvangst was heel hartelijk en de cadeaus
voor de kinderen waren zeer welkom. Het
bezoek was onder de indruk van het werk
van Ginting en Ana – en ook van de goede
massages van Gidion. In april was er
opnieuw Nederlandse visite. Onder de
cadeaus was dit keer een braillemachine die
aan Timeus gedoneerd was.
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helemaal terugkomt. Beide staaroperaties
zijn mogelijk gemaakt door stichting ‘Help
dit kind’. Heel erg bedankt!
Zangtalent!
De muzieklessen die de kinderen sinds
begin dit jaar volgen, werpen hun vruchten
af: begin april behaalden ze de tweede
plaats op een zangwedstrijd. We zijn erg
trots op dit mooie resultaat!

Zowel de muziek- als de massagelessen
van de kinderen zijn mogelijk dankzij giften
van een particulier en 3 stichtingen,
waaronder K.O.O.K. We zijn er blij mee!
Verder hebben we dankzij een hele mooie
gift van onze trouwe donateur SDB
Foundation onlangs een auto gekocht.
Hiermee kunnen Ginting en Ana de
kinderen naar school brengen. De lessen
beginnen deze zomer. Ook hebben we een
keyboard, gitaar en drumstel aangeschaft.
Nederland helpt Timeus op Bali
In Nederland was Timeus actief op vier
rommelmarkten. Daarnaast ging de
verkoop vanuit onze winkelkast in Tilburg
gestaag verder. We zijn ontzettend blij met
alle bijdragen en u ziet dat ze goed terecht
komen. Fijn dat we op u kunnen rekenen!

Stephanie ziet een stuk beter
In januari werd Stephanie aan haar tweede
oog aan staar geopereerd. De operatie
verliep succesvol en ze ziet nu een stuk
beter, hoewel haar zicht natuurlijk nooit
Kijk op www.timeus.nl voor meer informatie en het laatste nieuws, volg ons via facebook
www.facebook.com/timeusnl of bel: 06-28892524. Donateur worden? Elke bijdrage is van
harte welkom op rekening NL40 RABO 0135 0633 96 t.n.v. Stichting Timeus in Tilburg.

