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Geliefde Vrienden,

Peter Gatete
Oprichter / Voorzitter

Wij sturen u de hartelijke groeten van al
onze vrijwilligers in Rwanda Afrika en van
ons thuisfront hier in Nederland.

Wij willen u graag in deze brief voorleggen welke kinderen uw hulp hard
nodig hebben in Rwanda.
In September hebben we
meegedaan aan de “Fiets Sponsor
Tocht van de Rabobank” om fondsen
te werven voor Rwanda in NL.
Ook
de
ambassadeur
van
Rwanda
in
NL
heeft
meegefietst. Rechts vooraan
staat ze in het blauw.

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

In Rwanda zijn er 13 kinderen die echt niet meer naar school konden.
Ten eerste omdat ze geen school uniform en schoenen kunnen betalen,
wat verplicht is. Ten tweede omdat ze geen geld hebben om school materiaal te kunnen kopen. In
de tussentijd is Ilse Leeuwenburgh naar Rwanda geweest en terug in Nederland heeft ze genoeg
fondsen verzameld voor al deze kinderen. De kinderen zijn nu ongelooflijk blij.
Op de foto’s staan de 13 kinderen die niet naar
school kunnen omdat ze geen school uniform,
schoenen en school materiaal kunnen betalen.

Op de foto’s staan de 13 kinderen die nu wel
naar school kunnen met hun uniform en
boeken in de hand. ;)

Van…; Niet naar school kunnen !
En dan…; Eindelijk naar school !!

Op de foto staan onze hele familie in NL. Van onze dochters
is Joyce (rechts) in juli getrouwd in NL. En Jemima (links)
gaat in december in Rwanda trouwen.

Wij willen graag uw attentie vragen voor het
volgende;
19 kinderen van ons “Aids Kinderen” Project
zijn klaar met hun school opleiding, waar zij u
heel erg dankbaar voor zijn, maar zij kunnen
nog geen baan vinden. Wij zijn bereid hen nu
nog een korte opleiding te geven om een
specifiek vak te leren.
Wilt u meehelpen het mogelijk te maken om
deze kinderen aan een korte vakopleiding te
helpen zodat ze snel een baan kunnen vinden
en snel aan de slag kunnen om voor zichzelf te
zorgen?
We hebben nog 2600 Euro nodig voor dit
project om deze jongelui te kunnen helpen.
Zij zullen u zeer dankbaar zijn.
Bestuur Stichting Geloof Hoop En Liefde in NL;
Peter en Marjan Gatete, Frans Nijhof, Paul de Kloe, Daniel Huisman.

Op de foto boven staat
Pastor Faustin voor een
school, waar hij alles regelt
zodat de kinderen naar
school kunnen. Hij is onze
trouwe coördinator voor het
kinderwerk in Rwanda.

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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Poortland 53
1602 MC
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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

