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NIEUWSBRI

Geachte donateur, beste vrienden van Kasisi,

Ook dit jaar komen wij met een nieuwsbrief naar u toe en
kijken met u terug op een succesvol jaar waarin onze
stichting ieder kwartaal € 5.000,00 overmaakte van de
donateursgelden en giften om een deel van de dagelijkse
uitgaven te betalen zoals kosten voor voedsel, medicijnen,
elektriciteit en salarissen voor de mammies. Daarnaast
steunen we met uw bijdrage, van tijd tot tijd, een speciaal,
broodnodig, project. Onze penningmeester, die jaarlijks
om zakelijke redenen in Lusaka is en dan een paar keer
het kindertehuis bezoekt, ontving van Zr. Mariola een
dringend verzoek om de huisvesting van de mammies op
te knappen. Als u de foto’s op onze website bekijkt ziet u de noodzaak al heel
snel. Met een plaatselijk bedrijf is een overeenkomst gesloten en binnenkort start
de renovatie. Ons bestuurslid Angelique Elsinga-Maarse woont en werkt in
Lusaka en heeft de supervisie.
Bij regelmatig bezoek van onze website ziet u de vooruitgang want wij zullen
foto’s van de renovatie plaatsen op onze
vernieuwde site. De opmaak is geheel
vernieuwd en de inhoud is aangepast. U kunt
nu ook op uw smartphone de site bekijken.
Vanzelfsprekend staat alle informatie voor het
doneren of schenken van een bedrag voor het
kindertehuis erop. Het geld is “brood nodig”.
Het bestuur vindt het ronduit fijn als u aan
familie en vrienden vertelt over onze nieuwe
site. Wellicht spoort u hiermee vrienden en
kennissen aan om donateur te worden. Voor Zr. Mariola, haar staf en de
kinderen wordt het leven als maar duurder. Nieuwe donateurs zijn enorm welkom
en daarom sluiten wij een brochure bij en verwachten uw medewerking bij het
vinden van nieuwe donateurs.
De heer en mevrouw Vrieling uit
Dedemsvaart, de winnaars van onze
”prijsreis”, hebben met hun gezin een
interessante reis naar Zambia gemaakt. Zij
maakten een enthousiast verslag van hun
belevenissen met de kinderen van het
kindertehuis. Op de website vindt u onder het
kopje NIEUWS hun verslag. Wij citeren uit dit
verslag:

EF
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“Zuster Mariola heeft ons het gehele tehuis laten zien . Wij waren er van
onder de indruk dat alles zo schoon en netjes en goed georganiseerd is .
Wat ons opviel was dat de kinderen er niet alleen zeer netjes uitzagen,
maar ook enthousiasme uitstraalden. Ze zaten goed in hun vel, lachten
veel en waren jong zoals kinderen jong moeten zijn. Voor ons was het een
bevestiging dat het kindertehuis Kasisi erin slaagt om kinderen een
veilige en warme thuisplek te geven”

Als ouders van hun twee kinderen die het echtpaar Vrieling op deze reis hebben
meegenomen zeggen ze: “Onze kinderen hebben gezien dat – ook al is het
niet mogelijk om in je eentje de hele wereld te verbeteren – je wel voor
enkele medemensen het verschil kunt maken en voor hen iets wezenlijks
kunt betekenen”

Zr. Mariola bericht ons dat dit jaar 28 kinderen het kindertehuis hebben verlaten.
Zij is altijd erg blij dat kinderen verenigd worden met verwanten nadat zij
diploma’s hebben gehaald en hun volwassen leven starten. Maar.. zegt zij: ”In
2017 we opened our home and our hearts to 39 new children. They all need
special care and attention to become healthy and
happy children”
Omdat de oude speelkamer een slaapkamer is
geworden is zij erg blij met een speciale gift uit de
USA die de bouw van een nieuwe speelkamer
mogelijk maakt. Dan kunnen de kinderen als het
regent of erg koud is weer binnen spelen.
Voor alle liefde gebeden en goede gaven dankt Zr.
Mariola u van harte.
In het bestuur van de Nederlandse Stichting Kasisi hebben enkele wijzigingen
plaats gevonden. Dorien Blauw heeft als voorzitter afscheid genomen. Trudy van
Osnabrugge is teruggetreden als secretaris. Medebestuurslid Wilma van
Barneveld heeft aangegeven de functie van voorzitter graag te vervullen en Piet
Terpstra vult de functie van secretaris in.
Wij zijn naarstig op zoek naar een vijfde bestuurslid. Het is dankbaar “goede
doelen werk”. Wij vergaderen 4 keer per jaar in het midden van Nederland.
Aarzel niet u aan te melden!
Veel dank voor het lezen van deze nieuwsbrief en vooral voor uw steun. Wij
wensen u een vredig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar.
Wij blijven op u rekenen.
Angelique Elsinga-Maarse.
Wilma van Barneveld.
Piet Terpstra.
Adriaan Stoop
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