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Van het bestuur 
2017 was een mooi jaar met veel goed 
nieuws. In deze nieuwsbrief blikken we 
graag even terug. 
 
Huis weer op orde 
Een aardbeving begin dit jaar veroorzaakte 
nogal wat schade aan ons huis. Er kwamen 
scheuren in de muren en het tegelwerk op 
de vloer raakte beschadigd. Ook scheurde 
een waterleiding in een van de badkamers. 
Gelukkig hebben we dit dankzij een aantal 
giften allemaal kunnen herstellen. Maar er 
moest ook iets gebeuren aan de houtworm 
in de pendopo, de overdekte ruimte voor 
het huis. Dankzij een gift van een 
kringloopwinkel kunnen we de pendopo 
herstellen. Er komen aluminium balken, 
zodat de houtworm geen kans meer krijgt. 

 
Emi en Gidion gaan naar school 
Op 14 augustus kon Emi voor het eerst 
naar school! Na veel procedures voor 
toestemming van de autoriteiten kon ze 
eindelijk beginnen. Ze was daar erg blij 
mee en heeft inmiddels al veel geleerd. 
Begin december kon ook Gidion naar 
school. Net als bij Emi ging daar de nodige 
bureaucratische rompslomp aan vooraf. 
Maar uiteindelijk zijn alle formaliteiten 
vervuld en is hij vol enthousiasme gestart 
met de lessen. 

10 jaar Timeus 
Op 24 september bestond Timeus 10 jaar. 
En wie jarig is, trakteert! Dankzij vele 
giften konden we de kinderen een heerlijk 
dagje uit aanbieden naar een 
waterspeeltuin. Het werd een geweldige 
dag met een lekkere maaltijd tot slot. Een 
onvergetelijke herinnering voor hen! 

 
Acties in Nederland 
Timeus gaf dit jaar acte de presence op 
diverse rommelmarkten. En ter gelegenheid 
van ons 10-jarig jubileum hield de lokale 
omroep van Epe en Heerde een interview 
met voorzitter Hetty de Rooij. Mooie 
publiciteit dus! Luister het interview hier: 
http://timeus.nl/files/Radio794-19-09-
2017.mp3 

 
We wensen u hele fijne feestdagen en 
een gezond en gelukkig 2018. Ook in 
het nieuwe jaar hoort u van ons! 


