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Op de foto boven; Peter samen
met Martin op het terrein.

Beste Vrienden,

Peter Gatete
Oprichter / Voorzitter

Wij sturen u de hartelijke groeten
en dankbaarheid van onze
medewerkers in Rwanda en van
ons hier in Nederland. Wij
werken allemaal als vrijwilligers.

Het Trauma Center Project.
Hierbij geef ik het verslag van mijn reis naar Rwanda van augustus september van 2014. Ik ben speciaal gegaan om dhr. Martin
Masozera te ontmoeten die de stichting het terrein heeft
geschonken om daar het Trauma centrum te kunnen bouwen zodat
mensen die hulp nodig hebben daar terecht kunnen om
vertrouwelijk met professionals te kunnen praten en waar leiders
getraind worden om anderen te helpen in hun eigen regio.
Zie de powerpoint presentatie op onze website die wij hebben
gemaakt om onze visie te delen;
http://nieuwsbrief.geloofhoopenliefderwanda.nl/PresentatieStichtingGeloofHoopEnLiefde2014Web.pps

In Rwanda heb ik al het papierwerk kunnen regelen met de
overheid om op het terrein te kunnen bouwen. Nu willen wij
beginnen met de fondsenwerving voor de bouw van het Trauma
Centrum.
Rwanda is een land wat zich aan het ontwikkelen is op
elk gebied. Maar voor de mensen om samen te kunnen
leven in vrede en voorspoed, moeten de inwoners wel
geholpen worden om met trauma’s uit het verleden te
kunnen omgaan. Elke inwoner die wij kunnen helpen via
dit project, zorgt er voor dat het land weer een stukje
dichterbij het doel is van het genieten van vrede en
voorspoed.
We hebben het gezegde: “Om de wereld te veranderen,
moet je met jezelf beginnen”. Maar dit kan je niet zonder
de hulp van je naaste. In dit geval betekent het natuurlijk
dat de inwoners van Rwanda die hulp nodig hebben van
u en mij.
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Rwanda; Hoogte 1500 m Temp. 23°C
Heel interessant lezen op
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rwanda

Motorfiets Taxi’s Project
10 van de 64 kinderen uit ons Aidsproject zijn nu al volwassen en willen graag hun eigen geld verdienen
met een baan als “MotorfietsTaxi Chauffeur” Zo zijn wij het “Motorfiets Taxi” project gestart en alle 10
zijn intussen geslaagd voor hun theorie examen. 2 daarvan zijn ook al geslaagd voor hun praktijk
examen en ik heb hen persoonlijk een motorfiets kunnen overhandigen toen ik daar was waar ze nu
hun geld mee kunnen verdienen. Hierbij willen wij iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt hartelijk
bedanken en in het bijzonder de Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking K.O.O.K.
We hebben nog geld nodig voor de praktijklessen en motorfietsen voor de overige 8 jongemannen, wij
hopen op uw steun te kunnen rekenen.
Om wat meer over onze activiteiten te bekijken
verwijs ik uw graag door naar onze website
http://geloofhoopenliefderwanda.nl en zie ook het
interview met Peter Gatete, wat op Youtube staat.
https://www.youtube.com/watch?v=A3-_1n1pang

Ik wil afsluiten met het volgende: het Trauma Centrum wat ik hierboven genoemd heb, helpt niet
alleen Rwanda, maar de gehele regio. Eindeloze oorlogen en conflicten hebben jarenlang in de regio
gewoed, wat een groot effect heeft gehad op de inwoners. Veel mensen onderschatten het effect
wat een Trauma kan hebben op mensen en wat de gevolgen zijn als men er niet goed mee omgaat.
Dit is een kans voor u en mij om wederom een positieve verandering te bewerkstelligen voor de
inwoners van Rwanda en diens toekomstige generaties. Uw donaties zijn belastingaftrekbaar.
Alvast hartelijk bedankt.
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 in NL;
Peter en Marjan Gatete,
Frans Nijhof, Paul de Kloe,
Daniel Huisman.
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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
IBAN= NL05 ABNA 0492056056
BIC= ABNA NL2A
Of
ING Bank
IBAN= NL12 INGB 000 69311 33
BIC= INGB NL2A

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

GeloofHoopEnLiefdeRwanda@Yahoo.com

