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Groei
GELOOF IN
JEZELF,

Ooit heeft mijn moeder een
boek geschreven en dat heette
‘Groei’.

GELOOF IN JE
DROOM

Het is nooit uitgegeven, maar het
was wel een bijzonder boek over
een tiener die 100 jaar geleden
volwassen werd en die geloofde
in de gelijkwaardigheid van alle
mensen ongeacht afkomst of
positie in de maatschappij.

VEEL VAN
WAT ONMOGELIJK LIJKT,
KAN,
ALS JIJ JE ER
VOOR INZET.

Groei is wat wij hebben doorgemaakt in het afgelopen jaar. Projecten waarmee wij zijn begonnen in eerdere jaren zijn uitgebalanceerder geworden en gegroeid. Laten we zeggen: ze staan
niet meer in de kinderschoenen.
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Met de huiswerkbegeleiding zijn
we nu al weer jaren bezig, maar
het is professioneler geworden,
de lokalen zijn verbeterd en goed
ingericht.

En we trekken zoveel kinderen
aan, dat we nu dagelijks 3 professionals aan het werk moeten
hebben en we geven niet alleen
huiswerkbegeleiding aan lagere
school kinderen, maar ook aan
jongeren van de MULO, de LBO
en zelfs aan een enkeling van de
IMEO. Tegelijk vinden ook kleuters het fijn bij ons te leren.

Als ik door ons huis loop en ik
hoor de blokfluiten of de zang of
de muziek van de dans en ik zie
alle activiteiten, dan moet ik denken aan mijn broer en aan mijn
ouders.

Van de leerkrachten wordt veelzijdigheid verwacht en enthousiasme.

Ooit heeft mijn broer Seth Gaaikema het tweede deel van de
Preken van mijn moeder opgedragen aan mij, omdat hij geloofde, dat ik het werk van onze
ouders voortzette in Suriname.
Toen zag ik dat nog niet zo.

De danslessen zijn op een ander
plan gekomen: de kinderen hebben zelfs dansexamens afgelegd.

Maar als ik nu door het huis
loop, moet ik denken aan het
gemeenschapshuis te ‘t Oldörp
bij Uithuizen, waar vele mensen
cursussen volgden en waar muziek klonk en iedereen levendig
in de weer was. En ik besef, dat
het werk van onze ouders doorgaat hier in Onverwacht te Para.
Ook dat is groei.

De kleinsten voorop, de laatsten worden de eersten!
De ongeboren kinderen hebben
onze speciale aandacht. Vaak als
jonge vrouwen of tieners in verwachting raken hebben ze gebrek
aan alles. Vaak gebeurt het dat
een zwangere vrouw in de achtste maand nog geen babykleren
heeft gekocht, gewoon omdat er
geen geld was en daarom hebben
wij dit jaar zeker 8 babypakketten met kleertjes uitgedeeld aan
8 die in verwachting waren.
Soms is de nood groter en is er
geen verzekering en daarom
dragen wij soms ook bij aan de

bevallingskosten en de kosten
van dokters– of vroedvrouwcontrole en het maken van een echo
tijdens de zwangerschap.
Daarnaast hebben wij een aantal
vrouwen geholpen met kleding

voor de ziekenhuisopname bij de
bevalling en met luiers en melkpoeder voor pas geboren baby’s.
In Suriname gaat er bij de allerarmsten nogal eens wat mis bij
zwangerschap en bij de zorg van
de allerkleinsten en daarom willen en blijven wij helpen.
Toch werd er ook een kindje
dood geboren. Daar moesten wij
helpen met het vervoer naar het
ziekenhuis en bij de begrafenis.
Gelukkig is de moeder weer
zwanger geworden en we hopen
dat de geboorte nu goed gaat.
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Oud idealisme
Graag wil ik iets vertellen over
een begin en dat verhaal gaat
terug naar 85 jaar geleden.

Menno Gaaikema

Het waren de dertiger jaren in
Nederland. Er was grote werkeloosheid en veel armoede en
mijn ouders Menno Gaaikema
en Tilly Seth Paul waren net
afgestudeerd in de theologie.
Ze waren beide grote idealisten en zij deden vrijwilligerswerk onder de werkelozen in
Amsterdam. Ze hadden grote
plannen, ze hadden een geweldig huis gezien in de Hoofdstad

en daar moest het allemaal
gebeuren. Ze gingen op bezoek
bij een wijze dominee en tijdens hun enthousiaste verhaal
over wat ze allemaal wilden
gaan doen viel deze in slaap. En
dit was voor mijn ouders een
teken, dat het blijkbaar niet in
Amsterdam moest gebeuren,
dat hun roeping ergens anders
lag. En mijn vader solliciteerde
naar een predikantsplaats in de
provincie en hij kwam terecht
helemaal in Noord Nederland
in Uithuizen.

Meer dan predikant
Tilly Seth Paul

Doopsgezinde kerk Uithuizen

‘t Oldörp

Toen mijn ouders in Uithuizen
begonnen als predikant, vonden zij het te weinig om alleen
voor de doopsgezinde gemeente te werken, hun idealen
waren groter.

Er was ook een boerderij in de
buurt met 15 hectare grond en
koeien, waar zij praktijkervaring konden opdoen.

Meteen al in het eerste jaar
begonnen zij met werkelozen
uit het hele land aan de bouw
van het gemeenschapshuis ‘t
Oldörp. Mijn vader stond zelf
aan de cementmolen te draaien, want bouwen doe je samen.

Mijn ouders hadden ook aandacht voor kinderen. Reeds
lang voor ze zelf kinderen
hadden gekregen, hadden ze
twee jongens met trauma’s in
huis genomen en toen het
oorlog werd, hadden zij onderduikers, o.a. jonge jongens die
anders naar Duitsland zouden
worden gestuurd. Een joods
meisje verbleef er ook een tijd.
In de hongerwinter vingen zij
40 hongerende kinderen op uit
Den Haag.

Door de bouw kregen al die
werkelozen een doel in het
leven en zoveel werkervaring,
dat de meeste later een goede
baan vonden.
Bij het gemeenschapshuis gebeurde van alles: er werd voor
de werkeloze landarbeiders
een cursus gestart voor in de
wintermaanden, dan konden ze
slapen in het gebouw en werkend leren.
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Als ze geslaagd waren, kregen
zij een mooi getekend diploma.

Er werden toneelstukken opgevoerd door een toneelgroep
(mijn vader schreef de vaak
sociale stukken zelf) en er was
een groot amateursorkest,
waar mijn vader zelf ook aan
mee deed op het orgel.

Bij het sollicitatiegesprek keek
de kerkenraad vreemd op: ze
hadden van de aanstaande
dominee toch tenminste verwacht, dat hij in een net pak
zou verschijnen, maar hij droeg
een broek met een touw erin
in plaats van een riem. Want
mijn vader werkte onder de
werkelozen en wou er niet
rijker of luxer uitzien dan zij.
En toch juist mede dankzij het
touw kreeg hij de predikantsplaats en samen met zijn
vrouw vertrok hij naar Noord
Groningen.
Na de oorlog werd het gemeenschapshuis een volkshogeschool en reeds in de vijftiger jaren organiseerden mijn
ouders cursussen voor Duitse
en Nederlandse jongeren om
de vrede te leren.
Er werden Joodse volksdansen
aan mensen geleerd door een
Joods echtpaar. Er waren vele
cursussen, waarbij mensen van
alles leerden over kunst, muziek, politiek en veel meer.
In 1961 ging mijn moeder heen
en mijn vader zette het werk
voort.
In de tijd van de koude oorlog
organiseerde mijn vader internationale werkkampen voor
mensen van beide zijden van
het ijzeren gordijn: Tsjechen,
Russen, Engelsen, Duisters van
beide kanten, Amerikanen en
veel meer. Zo bouwde hij aan
vrede.
In ‘t Oldörp was een steen
gemetseld met de tekst: Dit is
een huis om God te dienen.
Mijn ouders waren dienstbaar
aan God en mensheid op heel
eigen wijze.

KLEINE

BEETJES
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Nieuw Idealisme
Als ik nu kijk naar wat we allemaal
met de stichting doen, dan herken
ik veel van de idealen van mijn ouders. Natuurlijk is alles hier anders,
want het is een ander land, een
ander volk en een ander klimaat,
maar toch..
Onze ouders deden wat voor werkelozen, ze leerden hun een vak en
daardoor konden zij later werk
vinden. Wij doen dit ook op verschillende manieren: we leren vrouwen zonder werk kleren maken,
we geven werkelozen soms werk
om iets te verdienen en te leren en

Educatie
In dit jaar hebben we ongeveer 50
kinderen en jongeren naar school
geholpen.
Hoe we de kinderen hebben geholpen is verschillend en afhankelijk van de omstandigheden van
het kind. Sommige kinderen kregen een eenmalige bijdrage voor
het kopen van schoolspullen,
andere kregen juist het inschrijvingsgeld voor de school, weer
anderen kregen het maandelijkse
bus-geld en sommige weeskin-

we plannen projecten voor werkeloze jongeren en proberen tienermoeders te helpen, zodat ze weer
naar school kunnen.

Mijn ouders vingen kinderen op en
in ons huis wonen ook altijd extra
kinderen, die liefde en aandacht
nodig hebben.

‘t Oldörp had vele educatieve programma’s, maar wij helpen vele
kinderen en jongeren naar school
en ondersteunen vele kinderen met
huiswerkbegeleiding.

Mijn vader bouwde met werkelozen een gemeenschapshuis en leerde zo hun alles van de bouw, wij
bouwen toiletten en leren mensen
in het binnenland niet alleen hoe
deze te bouwen, maar we leren hun
ook hygiëne en meer.

Op ‘t Oldörp was aandacht voor
kunst en cultuur en er was toneel
en muziek, terwijl wij dansles geven, blokfluit-les, zang, toneel en
nog veel meer.
deren en kinderen met weinig
middelen kregen veel meer. Ook
waren de kosten per school heel
verschillend en we steunden
kinderen op scholen van alle
niveaus. We steunden kinderen
afhankelijk van de situatie naar
rato, naar wat het kind nodig had.
En daarnaast hebben we ongeveer 50 kinderen huiswerkbegeleiding gegeven.
Onze huiswerkbegeleiding was en
is meer dan hulp bij het leren van
proefwerken, de kinderen krijgen extra lessen in de vakken
waar zij zwak in zijn.

Zelfvertrouwen
Een van de activiteiten van de
stichting is het organiseren
van danslessen, maar het gaat
daarbij om veel meer.
We organiseren niet alleen
danslessen en blokfluitlessen
en zanglessen, maar we wer-

Bij ‘t Oldörp was een tennisveld, wij
hebben een sportveld gemaakt in
Goejaba en organiseren ook sport
vlak bij huis.

Ze moesten ook veel boeken
lezen en daarover kunnen
vertellen, wat een geode
voorbereiding was van stil
lezen. Een meisje van 10 jaar
had vorig schooljaar 60
boeken gelezen en een
jongen van 9 jaar 50 boeken.
Bij de huiswerkbegeleiding
kwamen ook jongeren van de
MULO en de Lagere Beroeps
Opleiding. We hebben steeds
bekwame docenten die de
leerlingen begeleiden. Vanaf
oktober werken we zelfs met
een team van 3 docenten, die

Als ik zo kijk naar het
werk van mijn ouders
en wat we hier doen,
dan is het duidelijk dat
we dezelfde idealen
hebben.
En de ba si s is
gebaseerd op hetzelfde
geloof.
En ook zij stimuleerden
kinderen
en
volwassenen om hun
talenten te ontplooien
En ook zij gaven de
vrede door.
En wij gaan door met
hetzelfde idealisme en
vol vertrouwen.

tegelijk aanwezig zijn, omdat
anders de 30 kinderen die
komen niet genoeg aandacht
krijgen. Verder hebben we dit
jaar een volwaardig klasselokaal gebouwd voor de
kleinste kinderen, kleuters en
kinderen van de eerste tot en
met de derde klas. De andere
kinderen krijgen les in (een)
andere ruimte(s).

Dit jaar hebben de kinderen
ook dansexamens afgelegd,
dan moesten ze alleen dansen
voor een publiek en daarvoor
kregen ze een cijfer en een
certificaat.
ken daarbij vooral ook aan het
zelfvertrouwen van de kinderen en
jongeren.
Veel kinderen voelen zich onzeker,
maar door de danslessen en het
vake optreden krijgen ze zelfvertrouwen, datzelfde geldt als ze mogen zingen, en soms zelf solo zingen, al is het maar een heel klein
melodietje.

Sommige kinderen traden
zelfs op met een zelfbedachte
dans en daarvoor kregen ze
dan weer een beginners choreografie certificaat.
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Niet alleen met de danslessen
en blokfluitlessen bouwen wij
aan zelfvertrouwen.
Ook doordat de kinderen bij de
huiswerkbegeleiding een tafeldiploma kunnen krijgen of
leeskampioen kunnen worden,
omdat zij de meeste boeken
gelezen hebben. We geven de
kinderen geloof in hunzelf.
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Zuiverheid
Zuiverheid, schoonheid is een
belangrijke zaak, zeker in een
dorp als Goejaba, waar de
meeste mensen geen toiletten
hebben.

project besproken worden en
daarna heeft men getoond
hoever men was met de twee
nieuwe toiletten, die men aan
het bouwen was.

Ons toilettenproject vindt
gestaag voortgang, misschien
niet zo snel als we zouden
willen, maar dat komt omdat
de mensen, die eraan werken
zelf een baan n de stad Paramaribo hebben en daardoor
niet zo vaak naar het binnenland kunnen vertrekken.

Op de onderste twee foto’s
links ziet u twee toiletgebouwen in aanbouw. Een daarvan
is bij het Kroetoehoso, het
gemeen-schapshuis en een is
aan de rand van het dorp vlak
bij het bos en deze toilettengroep is bedoeld voor een
speciale familie.

We hadden regelmatig overleg
bij het huis van onze organisatie, maar ook zijn deze keer
twee mensen namens onze
stichting gaan kijken in het
binnenland hoe het met dit
project ervoor staat.

De werkers uit de stad hadden
gehoopt, dat de dorpsbewoners zelf de bouw van de toiletten zouden overnemen,
maar dat lijkt er nog niet in te
zitten. Voorlopig ligt de verantwoordelijkheid voor en de
uitvoering van dit project nog
steeds in handen van de mannen van de stichting Lumazy.

In het binnenland werd met
hen en de werkers eerst een
uitgebreide kroetoe gehouden,
dat is een volksvergadering
waarbij alle aspecten van het

Zo was er een jongeman, die
door een bedrijfsongeval werkeloos werd en die de eerste
maanden niets kon doen vanwege al zijn kneuzingen, daarna
ko hij wel een beetje werken,
maar had niet genoeg kracht in
zijn handen. Daarom hebben
wij hem geholpen met de aanschaf van een grasmaaimachine,
zodat hij toch voor zijn grote
gezin kan zorgen.
Een gehandicapte vrouw werd
ernstig ziek, kwam in het zieJAARVERSLAG
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Door deze reis en de contacten en besprekingen daar is
een goede basis gelegd voor de
voortzetting van de werkzaamheden in dit dorp, waar de
mensen nog veel van hygiëne
moeten leren.

Het was goed dat wij als stichting ook in het dorp vertegen-

Zorg en ondersteuning
In het afgelopen jaar hebben
we voor verschillende mensen
zorg gedragen en mensen in
nood ondersteund.

woordigd waren ook in verband met de andere projecten,
die we daar willen uitvoeren.

kenhuis terecht, had de nodige
ondersteuning nodig en later
kon ze bijna helemaal niet
meer lopen en daarom kreeg
zij van ons een rollator, nu kan
ze in haar eigen huis tenminste
weer zonder hulp naar de
toilet of badkamer.
We hebben verder een aantal
zieke mensen ondersteund
met de dokterskosten, of met
de aanbetaling van deel-geld
voor een bril.
Bovendien hebben we noodhulp verleend als van mensen
water en/of licht waren afgesloten of als ze de huur niet
konden betalen en dreigden

hun huis te worden uitgezet.
Bovendien hebben we geholpen
bij de aanbetaling van een aantal
zinkplaten voor een lekkend dak.
We hebben iemand geholpen,
die illegaal in het land verbleef,
zodat zij nu wel legaal kan verblijven.
Als mensen kleine of grote problemen hebben, kloppen ze bij
ons aan en dan kijken we met
hen hoe zij hun problemen kunnen oplossen en soms moeten
wij ondersteunen, omdat het
anders helemaal verkeerd dreigt
af te lopen.
Soms helpen we door te bemiddelen en zorgen we voor een
passende oplossing.

KLEINE

Ook met kerst waren er vele festiviteiten waar de kinderen van de
huiswerkbegeleiding, dansles en
andere lessen aan meededen.

werden uitgevoerd, het koor optrad, er een heerlijke maaltijd was
en een diploma-uitreiking.

BEETJES

Festiviteiten

Bij de festiviteiten kwamen heel
veel mensen en vooral kinderen en
mee daardoor hebben we dit
schooljaar meer jongeren bij al
onze activiteiten.

In Para zijn we druk bezig met vele
activiteiten en behalve huiswerkbegeleiding, dansles, zangles, horen
ook feestelijke activiteiten.

Zo waren er op 24 december optreden van alle drie dansgroepen,

Op 5 december is het in Suriname
kinderdag en op die dag hadden wij
ook veel georganiseerd: een damwedstrijd, een tekenwedstrijd een
estafette en alle kinderen mochten
geblindoekt een pakje knippen. Op
de foto hieronder is het begin van
de estafette te zien.

Een veilig thuis
In ons huis proberen wij
ook al vanaf 2012 een veilig
thuis te bieden aan kinderen
die dat echt nodig hebben.
Ook in 2018 woonden er
een aantal kinderen bij ons
in huis, het aantal varieerde
tussen de 6 en 8 kinderen.
Sommige kinderen wonen al
meer dan 5 of 6 jaar bij ons,
anderen verblijven veel
korter bij ons, een meisje
bleef 3 maanden, een jon-

Het leven kan

het koor en was er toneel van de
kleinste kinderen en op eerste
kerstdag deden de grotere kinderen
een toneelstuk en waren er ook
dansen te zien.

Het is maar
wat je ervan
maakt!

Alle kinderen hebben met kerst
meegedaan.

Geloof is de basis

Bij een deel van het werk wat we
doen speelt ook de Mennogemeente, de doopsgezinde gemeente die
hier is ontstaan, een rol, want als
de kinderen optreden met dansen
of liederen zingen of blokfluit spelen, dan is dat in de diensten van
deze gemeente.
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een feest zijn,

Zo hebben wij in augustus eerst
dansexamens georganiseerd en
daarna een grote happening, waarbij
elke dansgroep 6 dansen opvoerde,
waarbij ook nog individuele dansen

Geloof is de basis van ons werk en
geloof is wat ons aan elkaar verbindt en dan gaat het niet alleen om
het geloof in God, maar ook om
het geloof in elkaar, het geloof in de
ander en het geloof in ieder zelf.
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Daarom denken de kinderen ook
veel na over geloof en alles wat
daarbij komt kijken.
En dit had tot gevolg, dat 9 jongeren aangaven dat zij gedoopt wilden
worden en op de eerste Paasdag
zijn zij gedoopt.

Doopdienst op eerste Paasdag 2018

Eerst hadden we een dienst in onze
eigen ruimte en daarna vertrokken
wij met een busje naar een meertje
in de buurt, Toen iedereen was
aangekomen lazen de dopelingen
eerst elk hun persoonlijke geloofsbelijdenis voor en daarna werden
zij gedoopt.
Het was heel indrukwekkend.
gentje zelfs maar 2 maanden,
en een meisje kwam en komt
alleen als haar moeder een of
een paar weken weg is.

De meeste kinderen die lang bij
ons verblijven hebben voor ze
bij ons kwamen heel veel meegemaakt en dan is aan ons te
taak om de kinderen te helpen
in balans te komen en als we
kijken naar hoe kinderen waren
bij binnenkomst en hoe evenwichtig zij nu zijn, dan hebben
we zeker wat bereikt.
We proberen de kinderen veiligheid en zekerheid te geven en

een plek te bieden waar zij
zichzelf kunnen zijn en dat
lukt best goed.
Onze bedoeling is nooit om
kinderen eindeloos lang hier
te houden tenzij ze het nodig hebben, maar het mooie
is, dat de kinderen die bij
familie van hen hun plek
hebben gevonden ons toch
steeds weer weten te vinden. Het contact blijft. En
dat is mooi. En bij belangrijke gebeurtenissen van deze
kinderen worden wij betrokken.

Met de kinderen van het huis
maken we het natuurlijk extra
gezellig. We vieren alle verjaardagen speciaal en we hadden met kerst ook een pakjesavond, waarbij ieder voor
elk een cadeau had gekocht.
Het was een groot succes.

VOOR ONZE PUPILLEN:
Ik weet nog hoe jij bij ons kwam: onzeker, angstig, boos en kijk
hoe je nu geworden bent een mens vol zelfvertrouwen!

Adressen Suriname:
Bezoekadres: Kennedyweg 26
Onverwacht Para
Postadres Postbus 12232
Paramaribo
Telefoon 005977151535
Contact Nederland:
adres: M.J. S. Banai
Schiedamseweg 216c
3025 AN Rotterdam
telefoon 0031637243046
email:
colorfulchances@gmail.com

Ik weet nog hoe jij was in het begin: gewelddadig, wild, onrustig
en nu dans je en zing je en straal je zelfvertrouwen uit!
Ik weet nog hoe jij verkeerde keuzes maakte en ik bezorgd was,
heel bezorgd. Zie hoe evenwichtig je nu bent!
Ik weet nog hoe verdrietig jij was bij binnenkomst en hoe alleen
en nu ben jij degene, die zorg draagt voor anderen!
Ik weet nog hoe jij steeds weg wilde, je kon het niet vinden met
niemand, maar nu neem jij de verantwoordelijkheid om anderen
een gevoel van veiligheid te geven! Wat ben jij gegroeid!
Jullie zijn veranderd! Gelukkig maar! Ik ben trots op jullie!

Bezoek ons op het web

Niet zonder u en jou...
Alles was we in dit jaar hebben bereikt
kon niet zonder de hulp van u en jou en
ook niet zonder de hulp van verschillende organisaties, gemeentes en fondsen.
We zijn blij met alle gaven en medewerking die we kregen. De giften varieerden
van een pakket dat we ontvingen uit Nederland, of lakens uit Suriname of groenten die bij ons werden gebracht, soms
zoveel, dat we ook alle kinderen van de
huiswerkbegeleiding wat groente konden
meegeven tot financiële bijdragen en ook
daarin zat een groot verschil, maar verschillen hebben vaak ook te maken met
wat mensen missen kunnen en we zijn
net zo blij met kleine bedragen als met de
grotere, al scheppen de grotere bedragen
natuurlijk meer mogelijkheden, maar het
gaat on de intentie en voor alles wat ons
van harte wordt toebedeeld zijn wij dankbaar. Er waren ook enkele royalere giften
van organisaties en er was een individuele
gift van een nogal groot bedrag waar we
een beetje stil van werden.
Maar juist daardoor kunnen we ons werk
voortzetten. Wij zijn maar een kleine
stichting, maar aan alles zijn kosten verbonden en zonder alle giften zouden wij
niet volbrengen doen wat wij doen.

Een kleine gift betekent

Colorfulchances.com

een wereld van verschil!

Verder hebben wij gewerkt met vrijwilligers
en betaalde krachten. En dan noem ik eerst
de vrijwilligers: David Banai heeft zich het
hele jaar ingezet voor het werk in Para,
vooral inzake de zorg voor de kinderen.
Ook Marcus Banai heeft een aantal maanden als vrijwilliger gewerkt en hij is bovendien samen met een andere vrijwilliger, de
heer Heide, op oriëntatie-bezoek gegaan in
het binnenland. En ook Humphrey Banai
heeft een paar maanden zich ingezet voor
ons werk.
Bij de werkzaamheden in het binnenland
waren een heel aantal vrijwilligers aan het
werk, met name leden van de stichting
Lumazy en bewoners van Goejaba.
Daarnaast hadden wij verschillende krachten aan het werk voor de huiswerkbegeleiding: een vrijwilligster kwam ons een maand
helpen bij de huiswerkbegeleiding, n.l. Joyce
de Pauw en verder werkten bij ons verschillende betaalde krachten.
Renata Akoeba-Patra heeft een groot aantal
maanden les gegeven en ook Bernice
Yorks, verder was Merjam Kandelie bij de
huiswerkbegeleiding betrokken en vanaf
oktober is Casey Setrosentono bij ons
werkzaam, die bovendien blokfluit-les geeft
en vanaf november het koor dirigeert.

Lisette Kwasie heeft vanaf november ons
team aangevuld. Renata was eerst onze
danslerares en Bernice heeft die taak overgenomen en Petra Hofwijk heeft van januari
t/m oktober het koor gedirigeerd.
Daarnaast waren er nog mensen aan het
werk voor het dagelijks schoonhouden van
het huis, voor het onderhoud van de tuin,
het schilderwerk en de verbouwing van het
schoollokaal.
Wij zijn iedereen heel dankbaar voor wat
hij of zij voor onze stichting heeft gedaan en
wij zijn allen die ons wat gegeven hebben
dankbaar net alleen voor de gift, maar ook
voor het vertrouwen aan ons geschonken,
want daarop kunnen wij weer bouwen.
Samen kunnen wij veel.

Lieve mensen heel hartelijk bedankt!

