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Geliefde Vrienden,

Peter Gatete
Oprichter / Voorzitter

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

Met deze nieuwsbrief willen wij U weer eens laten zien hoeveel hulp wij
hebben kunnen bieden aan de mensen in Rwanda.
Dank zij Uw trouwe steun hebben we weer veel kunnen doen om de
mensen te helpen dit jaar.
Goed nieuws ! Het tomaten project draait heel
goed en het is nu helemaal zelf onderhoudend.
Met de opbrengst van de oogst wordt er nu
weer opnieuw geplant.

Straat Kinderen project; We zijn nog steeds aan het fondswerven voor dit project,
we hebben 1 jongen al van de straat gehaald en hij doet het goed in zijn pleeggezin
en op school. Naarmate er meer giften binnen komen kunnen we ook meer doen
voor hem en andere Straatkinderen.

Het Aids project is nu aan het einde gekomen van 4 jaar lang 64 kinderen te
helpen naar school te kunnen gaan. We zorgen voor het schoolgeld, kleding
en materialen. We hopen in de volgende nieuwsbrief meer te vertellen hoe
wij deze kinderen in de toekomst kunnen helpen om verder te studeren.

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

Hartelijk bedankt voor Uw hulp met het aanleggen van de 2 toiletten, 2 wastafels en een watertank.

Ook
willen
wij
hierbij
Derde
Wereld
Werkplaats
http://www.DwwBreda.org hartelijk bedanken. Normaal gesproken
voorziet DWW in 2de hands Naaimachines voor de Naaischool, en wij
betalen dan voor de revisie en reparatie kosten en dan de verzend
kosten naar Rwanda. Maar dit keer heeft DWW voor de revisiekosten
en de verzendkosten zelf sponsors gevonden. Wij hoefden alleen nog
maar de lokale transportkosten in Rwanda te betalen.

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

Bestuur Stichting Geloof Hoop En Liefde;
Peter Gatete, Frans Nijhof, Marjan Gatete,
Bas Roemers, 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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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

