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Geliefde Vrienden,

Peter Gatete

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

Oprichter / Voorzitter

Op de foto boven en hiernaast
was ik op bezoek in Rwanda
begin dit jaar bij ons geiten project
bij het huis van een van de
weduwen. De weduwen hebben
vorig jaar elk een aantal geiten
gekregen dankzij uw hulp en nu
kunnen ze helemaal zelf verder
vermenigvuldigen en daarvan
leven.
Begin dit jaar hebben we een speciale bijeenkomst georganiseerd in
Rwanda om alle medewerkers, vrienden, donateurs, mensen in de
regering en iedereen die op een of andere manier betrokken is bij het
werk in Rwanda in het verleden en voor de toekomst allemaal in een
keer te kunnen ontmoeten om ons succes in het verleden te vieren en
om het te hebben over onze plannen voor de toekomst om de
mensen in Rwanda te zo kunnen helpen zodat iedereen het in een
keer hoort.
Voorheen besteedde ik veel tijd en geld om iedereen apart te
bezoeken. Dus dit was een fijn succes en het was zelfs feestelijk met
een mooie taart. Paul de Kloe was ook mee op deze reis.
Zie video’s op onze website.
Eind Oktober vorig jaar heb ik 2 maal
een herseninfarct gehad. Iets waar ik
nooit eerder van had gehoord. Het
gevolg was dat ik naar het ziekenhuis
moest en een lange tijd van revalidatie
volgde. In de revalidatie kliniek zag ik
andere mensen die hetzelfde als ik
hadden meegemaakt maar die er veel
erger aan toe waren dan ik, toen
realiseerde ik me hoe God me
beschermd heeft.

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

Vijf jonge mannen hebben hun Motor rijbewijs
gehaald en we hebben 5 motors voor hen kunnen
kopen zodat ze nu als Motortaxi kunnen gaan
werken en helemaal voor zichzelf gaan zorgen.
We willen hierbij de Stichting voor-ontwikkelingssamenwerking K.O.O.K. hartelijk bedanken voor
de extra steun voor het Audio verhuur project en
Motorfietsen te helpen betalen.

Het audio verhuur Project

Het Kapsalon Project
Met de naaischool gaat het goed, we konden studenten die vorig jaar geslaagd zijn, nu alsnog een
naaimachine geven zodat ze nu zelf hun geld kunnen verdienen.
We rekenen op uw steun zodat we een naaimachine voor alle studenten kunnen kopen.

Om aan de maatstaven te kunnen voldoen van de regering moeten we het gebouw van
de naaischool wat renoveren met wat meer faciliteiten zoals toiletten en wastafels.
We hopen dat u kunt meehelpen met deze extra kosten.
De Stichting Geloof Hoop En Liefde in Nederland heeft: “Hope and Love
International Ministries” 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 Korintiërs 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

