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Oud en Nieuw
2013 was een bijzonder jaar voor onze stichting. Een jaar met grote veranderingen en
nieuwe ontwikkelingen.
Om te beginnen bleek dat we in de plaats waar we ons huis hadden vanwege politieke
omstandigheden helaas niet zouden kunnen gaan starten met onze stichting. De
aanvankelijke medewerking die we daar kregen bleek niet meer aanwezig. Het zou
financieel onhaalbaar worden daar met de opvang van kinderen te kunnen starten. We
moesten dus op zoek naar een nieuwe locatie om daar opnieuw te kunnen beginnen.
Gelukkig hebben we die snel gevonden en wel in de plaats Sangulan – bij Tabanan.
Daar konden we een stuk grond van drie are kopen om een heel nieuw huis voor
Timeus te bouwen. Dat had tevens als voordeel dat we de bouw geheel op onze eigen
wensen konden afstemmen. Gelukkig konden we ons “oude huis” zonder verlies
verkopen, zodat we met de opbrengst daarvan konden starten met de bouw van ons
nieuwe huis. De bouw werd voortvarend gestart en eind 2013 was deze bijna gereed.
Als alles goed gaat kunnen we dus in 2014 echt van start gaan met de opvang van de
kinderen. Verder ligt ons nieuwe huis dicht in de buurt van een blindenschool, zodat
het vervoer daar naartoe ook geen grote problemen hoeft op te leveren.
Bestuurswisseling
Een tweede belangrijke ontwikkeling was de bestuurswisseling. Wim Olden heeft ons
bestuur verlaten en Carin Bolders is onze gelederen komen versterken. We willen op
deze plaats Wim nogmaals heel hartelijk danken voor zijn inzet de afgelopen jaren en
Carin van harte welkom heten en haar veel succes toewensen. De eerste ervaringen
zijn zeer positief.
Activiteiten
Ook het afgelopen jaar waren onze vrijwilligers weer vaak in touw op diverse
rommelmarkten in Tilburg. Zij trotseerden weer en wind meermalen om met veel
inzet van allerlei zaken aan de man/vrouw te brengen. Dit alles leverde een mooie
financiële bijdrage voor onze stichting op. We willen hen daarvoor op deze plaats heel
hartelijk bedanken.
Aan het eind van het jaar vond weer onze traditionele kerstcollecte plaats die dit jaar
weer een mooi bedrag opleverde.
Onze bekendheid in Tilburg is de afgelopen jaren sterk gegroeid, waardoor we dit jaar
tijdens een jubileum van een netwerk van blinde en slechtziende ouderen werden
verrast met de opbrengst van de verkoop van o.a. tweedehands hulpmiddelen.
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Giften
Het voert uiteraard te ver om iedereen die ons in dit jaar
financieel gesteund heeft persoonlijk te bedanken. één stichting willen we echter niet
onvermeld laten. Dat is de SDB Foundation. Van deze stichting ontvingen we een
fantastische bijdrage voor o.a. de aanleg van een waterzuiveringsinstallatie voor ons
nieuwe huis. Wij willen de SDB Foundation hiervoor heel veel dank zeggen. Schoon
water is immers een eerste vereiste.
Ook op Bali werden we verrast met kasten, tafels en stoelen die we in ons nieuwe huis
konden plaatsen.
Degenen die we op deze plaats niet met name kunnen noemen willen we
vanzelfsprekend ook ontzettend bedanken voor hun bijdrage aan onze stichting.
Dankzij uw steun zien we de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. We hopen dat
u ons vertrouwen blijft delen en ons zult blijven steunen.
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