IN ZICHT
Nieuwsbrief van de Stichting Timeus

Van het bestuur
Timeus kijkt terug op drukke maanden, met
veel bezoek en een nieuwe bewoner in ons
huis. U leest er alles over in deze nieuwsbrief. Eind dit jaar volgt een nieuwe update!

Avontuur op Soemba…
Begin maart ging Ginting samen met Gidion
en Samuel naar Soemba, het geboorteeiland van de twee jongens. Ze moesten
daar hun legitimatiebewijzen halen. Het
was een avontuurlijke reis, maar uiteindelijk lukte het de papieren in orde te laten
maken. Ook bezochten ze een blinde
jongen en meisje. Misschien komen zij in de
toekomst naar ons huis op Bali. Hun ouders
twijfelen nog om hen te laten gaan. Dat
begrijpen we natuurlijk: het is een hele
stap om je kind naar een ander eiland te
laten gaan om daar te wonen.

…en een nieuw gezicht
Ginting en de jongens bezochten op
Soemba ook een bijna blinde jongen, Ledu
Bara. Ledu is 13 jaar en was erg enthousiast om naar ons huis te komen. Op 20
maart was het zover: Ledu reisde samen
met zijn moeder, Ginting, Samuel en Gidion
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naar Bali. Hij is dolbij om bij ons te wonen
en is al helemaal gewend.
Bezoek uit Nederland
Eind januari
kreeg Timeus op
Bali bezoek uit
Nederland. Ze
hadden o.a.
hulpmiddelen
meegenomen
voor de kinderen.
Ze vonden het
erg leuk om de
kinderen te zien. En die waren op hun beurt
blij met het bezoek!

In februari waren er opnieuw Nederlandse
gasten. Ze hadden kleding voor de kinderen
meegenomen en een donatie voor Ginting.
Stephanie trakteerde
hen op een gezichtsbehandeling en een
massage.
Twee maanden later
was er alweer bezoek!
Ook deze Nederlandse
gasten kwamen niet
met lege handen. Ze
hadden o.a. een loepbril en nieuwe shirts
voor de meisjes meegebracht. Ginting en
Ana bezorgden hen een hartelijk welkom.
Acties in Nederland
In Nederland hielden we ondertussen
diverse rommelmarkten om de kas aan te
vullen. Ook met de verkoop via ‘Jouw
winkelkast’ doen we goede zaken. Spullen
om te verkopen zijn trouwens altijd
welkom! Dit jaar hebben we ook al een
aantal bijzondere giften gehad. We noemen
de erfenis van de heer Schön en een gift ter
gelegenheid van een verjaardag. We zijn
erg blij met alle giften en steun!
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