Nieuwsbrief 4. 2012
Alweer 2012, de tijd vliegt, tijd voor een update.

Uurwerk voor de kerk

Waterproject Molukken

Wow, wat een gedoe om de klok door de
douane te krijgen, maar goed nieuws, hij is
eindelijk op weg naar Kei!
We hebben zo onze leer momentjes gehad, en
dankzij Ietje, oom Simon en Noce in Jakarta is
het dan eindelijk gelukt alle papieren op elkaar
afgestemd te krijgen, de opslag kosten betaald
zijn en de klok verder kan.
Wij kunnen niet wachten tot we hem in de kerk
zien hangen.

Het jaar is voorbij gevlogen en dankzij de fantastische steun van de Rozendaalse en
Velpse kerk is er meer dan €5000,- opgehaald. Dit gecombineerd met nog wat
extra giften en de hulp van de wilde ganzen kunnen we de watervoorziening
daadwerkelijk verbeteren. Er is overleg geweest met het dorpsbestuur en het is nu
zo geregeld dat wij voor de verbetering van de centrale bak zorgen, dat het
dorpsbestuur zelf zorgt dat er meerdere bakken gemaakt worden, en dat als
bewoners het water tot in huis willen hebben, ze dit zelf moeten regelen. Van
belang is dat de centrale bak hiervoor genoeg druk levert, dit is uitgezocht door
een architect uit de hoofdstad. Deze centrale bak is te vergelijken met een
watertoren zoals we die vroeger ook gebruikten in Nederland. Ter illustratie een
foto van de huidige bak de destijds door de Novib is aangelegd.

Een nieuw project.
Ook dit jaar worden we weer ondersteund door
de kerken in Rozendaal en Velp wat we uiteraard
heel erg waarderen. Aangezien we de
verbetering van de water voorziening kunnen
realiseren, is er nu besproken om de basis school
te helpen.

Bezoek Dian-darat
De school is te klein, er moet hoognodig
geschilderd worden, en er is een gebrek aan
leermiddelen. Genoeg redenen om het
onderwijs een zetje in de rug te geven.

Om de voortgang van het waterproject te kunnen volgen gaat een deel van het
bestuur aankomende zomer naar Dian toe. Omdat we claimen dat alle giften voor
100% te laten toekomen aan het dorp gaan we uiteraard op eigen kosten. Zeker is
dat we een aantal zaken beter kunnen bespreken als we daar zijn, met handen en
voeten komen we een heel eind, maar gelukkig hebben we onze steun en
toeverlaat Ietje bij ons, die alle contacten met het dorp onderhoud, en voor de
nodige vertaling zal zorgen.
Daarnaast zullen we uiteraard ook genieten van het eiland, maar vooral veel foto’s
maken die we daarna kunnen laten zien.
Wij verheugen ons heel erg op deze reis.
Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken voor de steun aan onze stichting,
mocht u onze stichting en de voortgang van onze projecten willen blijven volgen,
kijk dan regelmatig op onze website, of stuur een e-mail om u aan- (en eventueel
af) te melden voor deze nieuwsbrief. Erik de Haan (secretaris), Edwin Keur
(penningmeester) en Marco Brons (voorzitter).
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