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Vanaf dit jaar heeft Timeus ook een eigen Facebook pagina waarop we onze
activiteiten bekend maken. We hebben al de nodige volgers verzameld en hopen dat
dit aantal nog verder zal groeien. Ook krijgen we van onze volgers leuke reacties op
onze nieuwsberichten.
Op 22 februari waren we weer present op een rommelmarkt in multifunctioneel
centrum (MFA) De Symfonie in Tilburg Noord. Wederom verkochten we weer goed
voor onze kas.
Op 28 maart nam een bestuurslid van de Oogvereniging, afdeling Noord-Brabant en
Zeeland afscheid. Hij doneerde zijn afscheidscadeau aan onze stichting. Ook de
opbrengst van de loterij die op die dag bij de bijeenkomst voor zijn afscheid werd
gehouden werd aan ons gedoneerd. Alles bij elkaar een erg mooi bedrag, waarvoor
we zeer dankbaar zijn.
29 maart, 12 april, 2 mei, 7 en 14 juni en 19 juli waren we weer present op diverse
rommelmarkten in Tilburg. We deden er goede zaken.
Op 4 augustus kregen we bericht uit Bali dat Yosep voor het eerst naar school ging.
Helaas bleek na korte tijd dat zijn taalachterstand nog erg groot was, zodat hij eerst
nog beter de taal moet leren om onderwijs te kunnen gaan volgen. We hebben echter
goede hoop dat hij in 2016 wel naar school kan. Intussen heeft hij wel massagelessen
die erg voorspoedig verlopen. Hij masseert heel graag en heeft het ook heel erg naar
zijn zin bij ons in huis.
Op 23 augustus, 25 oktober en 29 november waren we ook weer van de partij op
rommelmarkten in Tilburg. We hebben dit jaar dan ook op de markten een mooie
opbrengst voor Timeus kunnen realiseren. Ook buiten de markten om verkochten we
diverse spullen ten bate van onze stichting. Daarbij mag zeker ook de verkoop van
oude metalen niet onvermeld blijven.
In november ging Ginting vanuit het huis op Bali naar Flores om daar diverse kinderen
te bezoeken die naar ons huis zouden kunnen komen. De voorbereidingen daarvoor
zijn in gang gezet en we gaan er vanuit dat in 2016 meer blinde kinderen naar ons
huis komen. We zijn er klaar voor!
Ten slotte waren we op 22 en 30 december actief met de collectebus in winkelcentra
in Tilburg. Met deze eindejaarscollectes sloten we het jaar financieel weer mooi af.
Al onze vrijwilligers willen heel hartelijk danken voor hun inzet het afgelopen jaar. Met
hun hulp werd het weer een mooi jaar voor Timeus!
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