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Lieve Vrienden,

Peter Gatete

Wij sturen u de hartelijke groeten
van al onze collega’s vanuit
Rwanda, en van ons in Nederland.
Wij dienen allemaal als vrijwilligers.

Oprichter / Voorzitter

In Oktober kon ik naar Rwanda gaan voor een paar weken en heb ik
de tijd genomen om contact op te nemen met de nodige mensen om
het te hebben over onze individuele en collectieve ervaringen van de
laatste jaren. Het was een “Quality time” van openheid naar elkaar om
te kunnen begrijpen wat we kunnen verbeteren. Ik heb ook alle
projecten bezocht en ik was verblijd met zoveel vooruitgang.
Over ons allereerste project, De Naaischool, was ik verblijd om de 16
geslaagden persoonlijk te kunnen feliciteren namens u. (zie de foto
bovenaan). De nieuwe school begint weer in Februari en duurt dan weer 9
maanden. Ze zijn allemaal zo heel erg trots op hun diploma’s (Erkend door
de regering). In het verleden konden we de geslaagden ook een gratis 2de
hands naaimachine meegeven geïmporteerd uit NL, maar we hebben nu wat
donaties nodig om dit te kunnen voortzetten. Zonder een meegekregen
naaimachine is het heel erg moeilijk voor hen om een baan te vinden, maar
makkelijker om zelf te kunnen beginnen met een eigen zaak in hun dorp
met een gegeven naaimachine.

In 2013 hebben we een huis gebouwd voor een jonge vrouw die
de genocide van 1994 heeft overleefd nadat haar huis werd
verbrandt en haar hele familie omkwam, maar zij was de enige die
het heeft overleefd maar met enorme brandwonden. Helaas is zij
dit jaar overleden aan haar aandoeningen. Haar dochter van 4
jaar wordt verzorgd door familie (en van de vader is nog geen
spoor te bekennen). Intussen heeft de stichting weer het
eigendom gekregen van het huis van de locale leiders met de
voorwaarde dat het gebruikt wordt voor de ontwikkeling van
vaardigheden, zodat de jonge mensen in de buurt makkelijker een
baan kunnen vinden in de toekomst. Dus in overeenkomst met
alle betrokkenen willen we dit als onze 2de Naaischool gebruiken.
We willen beginnen met 10 studenten en daarvoor hebben we 6
naaimachines nodig. En ook tafels stoelen en een salaris voor de
onderwijzeres en materialen. Al dat kost slechts €.1200 om te
kunnen beginnen. We rekenen op uw hulp.
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Rwanda; Altitude 1500 m Temp. 23°C
Interesting reading at;
http://en.wikipedia.org/wiki/Rwanda

Toen ik in Rwanda was kon ik ook enkele motorfietsen persoonlijk overhandigen aan de jongelui van
het Motor Taxi project. Er zijn nu nog 4 in opleiding en wij hopen hun later ook een motorfiets te kunnen
geven namens u en dan kunnen ze werken en helemaal voor zichzelf zorgen.
Een mooi verslag van een Motor Taxi eigenaar; “Ik was geboren in een heel
arm gezin. Maar via de Stichting kreeg ik jaren geleden weer hoop om te
leven en het gaf me een beter gevoel voor “morgen”. Ik was namelijk
uitgekozen om deel te nemen aan het project van 64 “Basis School kosten
en Studie materialen” Ook heeft u mij daarna geholpen met het project
“Beroepsopleiding”. Ik weet niet hoe ik u genoeg kan bedanken. Het gaat
mij nu zo goed en ik zie nu echt een hoopvolle toekomst tegemoet.
Hartelijk bedankt voor uw vrijgevigheid, nu kan ik mijn huur betalen,
ziektekostenverzekering en andere nodige kosten. Hartelijk dank, u heeft
mijn leven veranderd.
Hoogachtend, Anaclet,”

We willen nu ook graag een nieuw project opstarten voor 16 jonge
dames die ook in het “Basis School kosten en Studie materialen”
project waren vroeger. Zodat zij ook voor zichzelf kunnen zorgen en
hun eigen loon kunnen verdienen in de toekomst in de kapsalon.
We hebben €1100. nodig om dit project te vervullen, Wie kan helpen?
We hebben nu 2 houtskool doorverkoop projecten en een daarvan is voor 5
weduwen. Het gaat zo goed ermee dat met de winst gaan ze nu ook
investeren en geiten kopen zodat ze later weer meer kunnen verdienen door
geiten en houtskool te verkopen.
Het 2e houtskool project is bedoeld om 14 kinderen van ons schoolproject te
kunnen ondersteunen in hun dagelijkse behoeften.
We hebben net te horen gekregen van de regering in Rwanda via de ambassade van Rwanda
in Nederland dat de regering het plan heeft goedgekeurd voor het Trauma Center project die
we hebben ingediend bij de regering. We houden u op de hoogte hierover.
We willen u allen heel hartelijk bedanken voor alle steun over de jaren.
Dank u wel dat u positieve verandering hebt kunnen brengen in zo vele levens van de mensen in Rwanda.
En dank u wel dat u ons keer op keer weer bemoedigd om door te gaan.
Wij wensen u een voorspoedig nieuw jaar 2016.
De Stichting Geloof Hoop En Liefde in Nederland heeft: “Association Hope”
opgericht in Rwanda. We helpen wezen, Aids-kinderen, jongelui en weduwen.
Zie ons archief en videobeelden op; www.GeloofHoopEnLiefdeRwanda.nl

Het Bestuur van Stichting
Geloof Hoop En Liefde;
Peter en Marjan Gatete,
Frans Nijhof, Paul de Kloe,
Daniel Huisman.

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
Poortland 53
1602 MC
Enkhuizen
+31 228 316646

Geloof

Hoop En Liefde
Stichting Geloof, Hoop en
Liefde is per 1 januari 2008
door de Belastingdienst
aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).

Stuur Uw donaties sturen naar;
Stg Geloof Hoop En Liefde
ABN/AMRO Bank
IBAN= NL05 ABNA 0492 056 056
BIC= ABNA NL2A
Of
ING Bank
IBAN= NL12 INGB 000 693 11 33
BIC= INGB NL2A

Wilt U graag meer kontact en deze nieuwsbrief ook via Email ontvangen?
Stuur ons gerust een Email; GeloofHoopEnLiefdeRwanda@Yahoo.com

