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In 2017 bestond Timeus tien jaar. Een jubileumjaar dus, waarin er weer veel
gebeurde.
Op 13 januari kregen de kinderen op Bali bezoek uit Nederland. Ze hadden diverse
spullen meegenomen uit Nederland en werden heel hartelijk ontvangen door Ginting
en Ana. Ze maakten kennis met alle kinderen. Ook een massage door Samuel stond
uiteraard op het programma.
Op 16 januari was er opnieuw bezoek uit Nederland.
Dit keer ontving Ginting een bestuurslid van de SDB Foundation, samen met zijn
echtgenote en dochter. De SDB Foundation is al jaren een van onze trouwste
sponsors. Ze waren erg blij ons huis te kunnen bezoeken en deden veel positieve
indrukken op van het werk van Ginting en Ana.
Op 19 januari werd Stephanie, dankzij een donatie van stichting Help dit kind aan
haar tweede oog geopereerd aan staar. De operatie verliep succesvol en ze ziet nu
een heel stuk beter. Uiteraard moet ze nog erg wennen aan haar nieuwe zicht. Ze
moet van alles opnieuw leren, maar we zijn vol vertrouwen dat dat goed komt.
In Nederland stonden we intussen ook niet stil. Op 29 januari was er de eerste
rommelmarkt in Tilburg, waarop we goed verkochten voor onze kinderen op Bali.
Ook op 26 maart waren we present op de rommelmarkt om met de verkoop onze kas
aan te vullen.
Op 5 april was er wederom bezoek voor de kinderen op Bali. Ze waren erg onder de
indruk en hadden voor ons een braillemachine meegenomen die aan onze stichting
was gedoneerd. We bedanken hen daar heel hartelijk voor!
Dat de muzieklessen die de kinderen dankzij donaties uit Nederland kunnen volgen
hun vruchten afwerpen bleek op 8 april. Toen deden de kinderen mee aan een
zangwedstrijd. Ze behaalden de tweede plaats. We zijn erg trots op hen!
Op 30 april was er weer een succesvolle rommelmarkt in Tilburg met een mooie
opbrengst.
Op 21 mei was er opnieuw een rommelmarkt. Dit keer in de buitenlucht en mede
dankzij het fraaie weer van die dag was er een uitstekende verkoopopbrengst.
Ook op 16 juli leverde de buitenmarkt in Tilburg ook een mooi geldbedrag op.
Op 10 augustus kregen we uit Bali bericht dat er toestemming door de overheid was
verleend aan Emi om naar school te mogen gaan.
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14 augustus mocht ze dan ook voor het eerst naar school. Ze
heeft het daar erg naar haar zin en leert veel en graag.
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Op 27 augustus waren twee vrijwilligsters al vroeg uit de veren voor Timeus om een
kraam in gereedheid te brengen voor de rommelmarkt op het voormalige van Gend &
Loos-terrein aan de Jan Heijnstraat in Tilburg. Ze deden goede zaken en behaalden
een mooi verkoopresultaat.
Dat we in Nederland ook op media-aandacht mogen rekenen bleek op 19 september.
Onze voorzitter werd toen geïnterviewd door Radio 709, de lokale omroep van Epe en
Heerde. Ze mocht daar o.a. Vertellen over het op handen zijnde jubileum van onze
stichting.
Op 24 september was het dan zover: Timeus bestond tien jaar. We zijn ontzettend
dankbaar voor alles wat we in tien jaar voor onze kinderen op Bali hebben kunnen
opbouwen. Dat kon natuurlijk alleen dankzij de steun van al onze donateurs, groot en
klein! Onze hartelijke dank daarvoor en we hopen nog lang op hen te mogen rekenen.
Ter gelegenheid van het jubileum hadden we in Nederland een actie voor extra
donaties op touw gezet. Dat was een groot succes en we konden de kinderen daarmee
een heerlijk dagje uit in een zwemparadijs aanbieden. Uiteraard werd dat afgesloten
met een heerlijke maaltijd! De kinderen genoten er ontzettend van. Een
onvergetelijke gebeurtenis voor hen.
Op 28 november kregen we het bericht dat ook Gidion voor het eerst naar school kon
gaan. Ginting had daarvoor veel administratieve procedures moeten volgen, maar
uiteindelijk kan Gidion dus nu ook naar school. We zijn erg blij voor hem dat dat nu
mogelijk is.
Op 22 december collecteerden we, traditiegetrouw aan het eind van het jaar, in
winkelcentrum Westermarkt in Tilburg. Het was een drukke dag met een fantastische
opbrengst en mooie financiële afsluiting van ons jubileumjaar 2017!
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