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Geliefde Vrienden,

Peter Gatete
Oprichter / Voorzitter

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

Sinds de laatste nieuwsbrief hebben we bijna alle doelen kunnen
realiseren die we genoemd hebben en wij danken u hartelijk voor
uw donaties om dat te realiseren.
Voor ons Taxi motorfiets project konden we 3 motorfietsen kopen.
Dus nu zijn er weer wat jonge mannen (van ons weeskinderen
project) blij dat ze kunnen werken als motorfiets taxi. Zie foto
bovenaan.

Rwanda; Altitude 1500 m Temp. 23°C
Interesting reading at;
http://en.wikipedia.org/wiki/Rwanda

In Januari zijn we begonnen met de tweede Naaischool buiten de
stad en 30 jonge mensen welke de hoop hadden verloren voor een
toekomst zijn nu heel erg blij deze cursus te volgen. Ze zijn
opgewekt en dankbaar dat u dit heeft mogelijk gemaakt.
De Kapsalon is begonnen en een groep van 16 jonge dames (die ook
in ons weeskinderen project zaten) zijn erg verheugd. Nu worden ze
opgeleid als kapster en kunnen nu al zelf geld verdienen en zo een
betere toekomst hebben.
Voor de weduwen in ons Houtskool project hebben we 7 geiten
kunnen kopen. Geiten vermenigvuldigen zich daar snel en kunnen
ook in droge tijden grazen. Na verloop van tijd zullen de geiten
een inkomen genereren door melk en vlees te kunnen verkopen.
Alle onkosten zijn voorlopig weer betaald voor
de Naaischool in Kigali; de hoofdstad van
Rwanda. Op dit moment hebben we 15
studenten die de Naaicursus volgen dit jaar,
ze doen het goed en zij danken en groeten u.
Op de foto links werd er wat renovatie gedaan
aan het gebouw van de Naaischool in Kigali.
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Op deze oude foto van het jaar 2008 staan een groot aantal van de 64 kinderen die wij hebben
geholpen in het Weeskinderen Project toentertijd waarin wij ervoor zorgden dat ze onderwijs konden
volgen sindsdien. Nu zijn de meesten al bijna volwassen maar 13 hebben nog geen werk en ook nog
geen praktische cursus gedaan om zo zelf te kunnen werken en zelf geld te verdienen.

Geluidsapparatuur
om te verhuren.

Pastor Faustin

Maar enkelen van hun hebben intussen wat ervaring
opgedaan als vrijwilligers met geluidsinstallaties door
mee te helpen in de kerk en evenementen. Ze hebben
gezien hoe hun eigen kleine kerk, die geen
geluidsinstallatie heeft en ook geen elektriciteit, dat zij
alle apparatuur steeds telkens moeten huren. Zo zijn we
nu op het idee gekomen, dankzij hun aandringen, of wij
apparatuur kunnen kopen en dat zij het zelf kunnen
verhuren, opzetten en managen etc. waardoor ze een
inkomen kunnen krijgen.

De
Elektriciteit
generator
voor
dit project.

Pastor Faustin, vrijwilliger en lid van ons bestuursteam
daar, zal dit project overzien en zal ervoor zorgen dat
alle apparatuur veilig wordt opgeborgen als het niet in
gebruik is.
Dit is een eenmalig project en wij willen hen zo eenmalig
helpen en daarna kunnen zij er zelf genoeg geld mee
verdienen. Voor dit project hebben we €. 1650,= nodig.

Een laptop om er
geluid mee op te
kunnen nemen.

Wij hopen op uw trouwe hulp te kunnen rekenen voor dit goed initiatief.
Dan kunnen deze jongelui zo hun eigen geld verdienen en verantwoordelijke
mensen worden en goede burgers. Alvast Hartelijk Dank.
De Stichting Geloof Hoop En Liefde in Nederland heeft: “Association Hope”
opgericht in Rwanda. We helpen weeskinderen, 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

