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Het jaar 2016 begonnen we met een collecte bij de winkel van Emté op de
Westermarkt in Tilburg. Het jaar opende daarmee financieel goed voor ons.
Op 31 januari volgde een rommelmarkt bij MFA De Symfonie in Tilburg, die goed werd
bezocht en daarmee een mooie opbrengst leverde.
1 februari, de dag waarop Carin, Hetty en Joop vertrokken voor een reis naar Bali,
kwam de tweede bewoner in ons huis daar aan. Zijn naam is Gidion, hij is 17 jaar en
komt van het eiland Sumba.
Op 16 februari, tijdens een van de bezoeken die Carin, Hetty en Joop aan ons huis
brachten en waarbij ook Cees aanwezig was, vond de officiële opening van het huis
plaats. Daarmee is nu echt officieel gestart met de opvang van de blinde kinderen. We
zijn ontzettend trots op Ginting en Ana die daarvoor met veel liefde het werk voor de
kinderen verrichten.
Op 19 februari kwamen er nog twee nieuwe bewoners aan. Zelvius, een slechtziende
jongen van 8 jaar en Stephanie, een slechtziend meisje van 12 jaar, beiden van
Sumba. We waren erg blij dat we ook hen tijdens ons verblijf op Bali persoonlijk
konden ontmoeten.
Op 28 februari vond de tweede rommelmarkt in MFA de symfonie van dit jaar plaats
met een nog iets hogere opbrengst dan de eerste keer.
Ook op 3 en 24 april waren we weer in De Symfonie aanwezig. 23 mei volgde een
markt op de Rückertbaan en 5 juni op het Textielplein, beide ook in Tilburg.
Op 15 juni “opende” onze winkelkast in een winkel in Tilburg, waar men een kast kan
huren om daar spullen te verkopen. De verkopen daar leverden dit jaar een heel
mooie aanvulling van onze financiën.
23 juni volgde een rommelmarkt in MFA Het Spoor, die goed werd bezocht.
Eind juni kregen we uit Bali bericht dat Ginting helaas Zelvius terug naar Sumba
moest brengen. De jongen had zoveel heimwee dat hij helaas niet bij ons kon blijven.
We vinden dit ontzettend jammer, maar het is beter voor hem terug naar huis te
gaan.
Tijdens het bezoek van Ginting aan Sumba waarbij hij Zelvius naar huis bracht kregen
we gelukkig ook goed nieuws van hem:
Emiliana en Samuel komen met hem mee terug naar Bali.
Emiliana een blind meisje en 13 jaar oud. Ze is blind sinds haar derde. Ze heeft 9
broers en zussen, zij is de achtste.

Bankrekening NL40 RABO 0135 0633 96 Erkend als ANBI Fiscaal nr. 818499515 KvK nr. 18090650

Postadres:

Samuel is een 19-jarige blinde jongen. Hij is blind sinds zijn
eerste. Hij heeft 9 broers en zussen, hij is de oudste. Hij heeft
geen vader meer. Hij wil graag reflexology (soort massage) leren.
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Op 28 augustus en 25 september zijn er weer rommelmarkten op respectievelijk
Rückertbaan en in MFA De Symfonie.
4 oktober wordt Stephanie aan staar aan een oog geopereerd. De operatie verloopt
succesvol en ze ziet met dat oog gelukkig een stuk beter nu. Het andere oog volgt
volgend jaar.
Op 21 oktober krijgt Timeus onverwacht bezoek van de stichtingen Kolewa en
Transfair. De vrijwilligers en sponsors van die stichtingen waren erg onder de indruk
van het werk van Ginting en Ana. Ze brachten ook spullen voor hen mee, waarmee
Ginting erg blij verrast was.
30 november was er weer een rommelmarkt in MFA De Symfonie.
Op 23 en 28 december hielden we ten slotte twee collectes bij Albert Heijn aan de
Umberstraat en in winkelcentrum Westermarkt in Tilburg. Daarmee sloten we het jaar
financieel heel mooi af.
Alle vrijwilligers die ons ook dit jaar weer trouw hebben geholpen zijn we daar erg
dankbaar voor.
Het was een goed jaar voor Timeus, waarin we nu al vijf kinderen mogen helpen op
weg naar een mooie toekomst!
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