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Geliefde Vrienden,

Peter Gatete
Oprichter / Voorzitter

U krijgt de hartelijke groeten van alle
vrijwilligers in Rwanda Afrika en van ons
thuisfront hier in Nederland.

Van 1 t/m 20 maart was ik voor de stichting in Rwanda. Hoofddoel van
deze reis was om mogelijkheden te vinden voor de leerlingen van onze
naaischool om zelfstandig te gaan functioneren na de cursus die wij
gratis geven. Eerlijk gezegd wist ik niet waar te beginnen. Ik had echter
een diepe overtuiging in mijn hart dat dit de juiste tijd was om naar
Rwanda te gaan.
Tijdens mijn verblijf in de naaischool “Association Hope”, kreeg ik
onverwacht bezoek van de marktleider van het bedrijf “New Kigali
Designers”. Hij wil “Association Hope” graag helpen en samenwerken. Dit
bedrijf vervaardigt uniformen en levert aan (alle) scholen in Rwanda. (Op
alle scholen moet men verplicht een uniform dragen) Ook maken zij
bedrijfskleding en kleding voor ziekenhuispersoneel etc.
Wij willen op korte termijn een samenwerkingsverband met
hen aangaan. Dit betekent banen voor de gediplomeerden
van onze naaischool !

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

Een nieuwe uitdaging in Rwanda;
We hebben tien speciale en snellere naaimachines
nodig.
We hebben hier in Nederland al goede en hele mooie
tweede hands machines op het oog; 2 Button-Holers, 2
Cloths Cutters, 2 Lining (Sirifira) die we via de St. Derde
Wereld Werkplaats willen gaan verzenden.
Het kost 7000 Euro Kunt u ons helpen?

In mei kregen we
thuis in Enkhuizen
bezoek van de
ambassadeur van
Rwanda. (Zij staat
in het midden)

Veel kinderen van ons “Aids Kinderen” Project zijn klaar met hun school, maar hebben
nu nog een korte opleiding nodig om een specifiek vak te leren.
Wilt u ook meehelpen om deze kinderen aan een korte vakopleiding te helpen zodat ze
een baan kunnen vinden en aan de slag kunnen om voor zichzelf te zorgen?
We hebben nog 3000 Euro nodig voor dit project om 20 jongelui te helpen.
We zien uit naar uw steun.

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

Liefde;

De Stichting Geloof Hoop En Liefde in
Nederland heeft: “Association Hope”
opgericht in Rwanda. We helpen wezen,
Aids-kinderen, jongelui en weduwen. Zie
videobeelden op;
www.GeloofHoopEnLiefdeRwanda.nl

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).

U kunt Uw donaties sturen naar;
Stg Geloof Hoop En Liefde
ABN/AMRO Bank 492056056
of
ING Bank 6931133

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

GeloofHoopEnLiefdeRwanda@Yahoo.com

