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Geliefde Vrienden,
Peter Gatete
Oprichter / Voorzitter

U krijgt de hartelijke groeten van al
onze vrijwilligers in Rwanda, Afrika en
van al onze thuisfrontvrijwilligers hier
in Nederland.

Ten eerste willen we iedereen bedanken die in de afgelopen maanden geld
gedoneerd hebben aan de stichting voor al de projecten. In Maart was
Marjan in Rwanda om o.a. ook officieel de sleutel te overhandigen aan
Liberatha. Zie foto van haar nieuwe huis hierboven.

Marjan overhandigt de
sleutel van het nieuwe
huis aan Leberatha
Mukandutiye.

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

We zijn blij verbaasd
te zien dat Leberatha
sinds de genocide van
19 jaar geleden voor
het eerst weer kon
glimlachen.

Leberatha geeft een cadeautje aan Marjan.
In de vorige nieuwsbrief hebben we het verhaal
verteld van Leberatha Mukandutiye. 19 jaar
geleden, tijdens de genocide, werd het huis waar
ze zich in verschuilde door moordenaars
gevonden en in brand gestoken. Haar familie
kwam hierbij om het leven, maar door een
wonder kwam ze er zelf met erge brandwonden
levend van af. Dit heeft er echter wel voor
gezorgd dat haar persoonlijk functioneren beperkt
is geworden. Door haar brandwonden was ze
toen niet meer in staat om het basisonderwijs te
blijven volgen. Toen ik haar sprak richtte ze zich
tot ons met de vraag of wij haar konden helpen.
Dankzij uw steun hebben wij voor haar een huis
kunnen bouwen waar ze nu in kan wonen.

Hulp voor Leberatha Mukandutiye;
De ontvangen giften waren echter niet genoeg om ook nog een interieur voor het huis van
Leberatha en haar dochtertje te kunnen betalen. (Zie foto hierboven) Al met al zal dit ongeveer
€500 kosten. Ook willen wij haar graag alsnog de kans geven het basisonderwijs te volgen, wat €90
per jaar kost, en willen wij haar helpen een eigen bedrijf te starten, ter waarde van €1000.
Bij voorbaat dank voor uw steun.

Een ander project waar we ons mee bezig hebben gehouden, is het betalen van het
schoolgeld en –materialen van 64 AIDS-wezen. Voor de studenten tussen 2006 en 2010
hebben wij daarna vervolgopleidingen gestart en er voor gekozen om de kinderen
specifiek te gaan opleiden, hierdoor leren ze meteen een beroep en hebben ze sneller een
baan.
Op dit moment bieden wij een autorijschoolcursus, een cateringcursus en een
computercursus aan. Tot nu toe hebben we al 12 AIDS-wezen opgeleid via deze
cursussen. We willen elk jaar de jeugd door middel van een cursus onderwijzen. We zijn
nu al klaar om dit cursusjaar de autorijschool- en cateringcursus aan te bieden, bij elkaar
kost dit € 2.500,--.
Wij hopen dat u voor dit project geld wilt doneren. Bij voorbaat dank voor uw steun.

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.

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
IBAN= NL05 ABNA 0492056056
BIC= ABNA NL2A
Of
ING Bank 6931133
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

