Nieuwsbrief April – Juni 2009
GeloofHoopEnLiefdeRwanda@Yahoo.com
www.GeloofHoopEnLiefdeRwanda.nl

Geliefde Vrienden,

U krijgt de hartelijke groeten van alle vrijwilligers
in Rwanda, en van ons thuisfront hier in Nederland.
Peter Gatete
Oprichter / Voorzitter

Stichting Geloof Hoop En Liefde; Als stichting
bieden wij geestelijke en materiële hulp aan de
getraumatiseerde bevolking van Rwanda.
D.m.v.: De Naaischool, Het Aids Project, De
Kerk, Het Tomatenproject.

Rwanda; Hoogte 1500 m Temp. 23°C
Heel interessant lezen op
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rwanda

Op de foto de geslaagde studenten van onze naaischool in Kigali,
Rwanda: Wij ervaren sinds enige tijd, dat de focus op onze
naaischool is vervaagd door onze andere projecten.
Dientengevolge blijkt ook de financiële hulp voor de school te
stagneren. Daarom willen wij in deze nieuwsbrief de situatie van
onze naaischool en met name die van gediplomeerden belichten.

Met de hulp van onze sponsors hebben wij in het verleden onze naaischool in Rwanda kunnen
realiseren. Vanuit collecte-inkomsten en particuliere giften kunnen wij de school ook door de jaren goed
laten draaien. Wij werden echter in het verleden geconfronteerd met het feit, dat mensen, die een stuk
opleiding hadden voltooid en hun diploma behaald hadden, zonder verdere hulp niet in staat zouden zijn
een start te maken. Het bleek dat een eigen naaimachine en een starterkrediet noodzakelijk waren.
Omdat het uiteindelijke doel van de naaischool, mensen een vak te leren zodat ze in eigen inkomsten
zouden kunnen voorzien, niet werd bereikt, besloten wij ons ook in te zetten om mensen verder te
helpen om voor zichzelf te kunnen beginnen. Zo trachten wij in Nederland fondsen te werven. Wat
betreft de naaimachines hebben wij steeds hulp van uw kant gekregen tot het laatste jaar, waarin we de
noden van de naaischool wellicht te weinig hebben belicht. Nooit hebben wij van enige kant echter hulp
gekregen om mensen een starterkrediet te kunnen geven.
Momenteel zitten wij met een jaarlijks
groeiend aantal leerlingen. Dertig
gediplomeerden wachten op dit
moment op een naaimachine. Wij
willen hen helpen in samenwerking
met de Stichting Derde Wereld
Werkplaats
in
Teteringen,
die kwaliteitsgoederen reviseert voor
kleinschalige
projecten
in
ontwikkelingslanden. Zij reviseren
voor ons naaimachines en helpen ons
ook bij de verzending naar Afrika.
Wij vragen concreet uw hulp voor
deze 30 naaimachines.
Kosten: 30 x € 75 = € 2250
Kosten vervoer en verscheping naar Afrika ca. € 1850
Hiernaast vragen wij de gediplomeerden te helpen met een starterkrediet voor:
Kosten: 30 x $ 150 = $ 4500
Wellicht kunt u ons ook helpen door ons te verwijzen naar een u bekende organisatie, instelling of
stichting, die ons zou kunnen helpen met deze minikredieten.
Ook de naaischool zelf heeft regelmatig vervanging van onbruikbare naaimachines nodig, maar op dit
moment vragen wij uw hulp voor de gediplomeerden.
Wij zien weer met vertrouwen uit naar uw hulp voor deze mensen in Rwanda.
Namens de St. Geloof, Hoop en Liefde
Martin Haring, secretaris; http://Nieuwsbrief.GeloofHoopEnLiefdeRwanda.nl
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Bestuur Stichting Geloof Hoop En Liefde;
Peter Gatete, Frans Nijhof, Martin Haring,
Marjan Gatete, Bas Roemers, Paul de Kloe.

1 Corinthiërs 13:13 Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.
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Stichting Geloof, Hoop en Liefde is per 1 januari
2008 door de Belastingdienst aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf
dit jaar kunnen alleen instellingen die de
Belastingdienst heeft aangewezen als ANBI
gebruikmaken van de fiscale voordelen met
betrekking tot schenkingen, successie en aftrek van
giften (inkomsten en vennootschapsbelasting). Voor
Stichting Geloof, Hoop en Liefde en haar trouwe
trouwesupporters is het dus van belang dat haar
aanvraag is goedgekeurd.

Wilt U deze nieuwsbrief ook via Email krijgen? Stuur ons Uw Email adres;

GeloofHoopEnLiefdeRwanda@Yahoo.com

