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Beste Vrienden,

Peter Gatete
Oprichter / Voorzitter

Wij sturen u de hartelijke groeten
en dankbaarheid van onze
vrijwilligers in Rwanda en van
ons hier in Nederland. Hierbij
brengen wij een update van het
werk dat wij doen in Rwanda dit
jaar.

Onze Naaischool. (Zie foto boven)

We hebben dit jaar 22 studenten in de klas. Ze zijn nu al
halverwege hun training en zullen in December klaar zijn. Ons doel
is om de geslaagden op hen weg te helpen naar de toekomst. We
willen hen dan een naaimachine en geld geven om de stoffen en de
huur voor een maand te kunnen betalen, zodat ze daarna op
zichzelf verder kunnen gaan. Uit ervaring weten we dat ze anders
hun carrière niet kunnen voortzetten. Om ons doel te kunnen
bereiken, rekenen wij uitsluitend op uw hulp, anders hebben ze wel
hun ervaring en diploma maar nog geen toekomst. Voor onze
Naaischool moeten we nodig weer een nieuwe zending tweede
hands naaimachines uit NL in het klaslokaal hebben zodat we
genoeg hebben voor de studenten.

Het School Kinderen Project:

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

Voor ons school kinderen project hebben we nu 14 nieuwe jongens en meisjes. We willen voor hun
school en alle school materialen gaan betalen die zij nodig hebben. Veel dank aan Ilse Leeuwenburgh
die veel tijd heeft besteed om donateurs te vinden voor dit project.
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Het Trauma Center Project.
Vorig jaar hebben we Rwanda bezocht en een oude vriend van mij bood ons een
gratis stuk land (zie foto) aan om daarop het Trauma Centrum te kunnen bouwen
om de getraumatiseerde mensen van Rwanda te kunnen helpen die de genocide
van 1994 hebben overleefd toen 1 Miljoen mensen zijn overleden. Trauma is een
langdurig probleem en alleen als het behandeld is dan kunnen mensen langdurige
vrede en stabiliteit hebben. Wij willen €40,000 aan fondsen werven voor dit
project. Als je kan helpen dan help je de bevolking van Rwanda.

Motorfiets Taxi’s Project

Nu zijn we bereid om een groep van 10 personen te trainen die
graag een “Motorfiets Taxi” willen beginnen (het is een alom
bekend openbaar vervoersmiddel in Rwanda) Als ze geslaagd
zijn en hun motorrijbewijs hebben, willen we hen ook helpen om
een motorfiets te kunnen kopen.
Een tweede hands motorfiets kost tussen de 800 – 1100 Euro.
Alex (zie foto) is een van hen die het al zo over heeft behaald dat
hij zijn Motor Rijbewijs heeft gehaald. Hij doet het heel goed nu
zelfstandig en hij verdient zijn eigen inkomen. Van de 10 hebben
nu 7 van de 9 hun theorie examen gehaald en zullen hun praktijk
examen binnenkort doen. 2 moeten hun Theorie examen
overdoen en we wachten op hun resultaat. Tot nu toe hebben we
al 1 motor fiets kunnen kopen. Dit is voor de diegenen die we al
sinds hun basis school steunen omdat ze wees zijn een of beide
ouders niet meer hebben. We willen nu graag nog 9 motor
fietsen kopen voor hen die voor deze baan hebben gekozen.
Wij danken u hartelijk voor uw bemoediging en een speciale dank aan allen die door de jaren heen ons
hebben bijgestaan tot nu toe. Uw steun is niet voor niets. U geeft nieuwe hoop en een reden voor nu al vele
Rwandesen om vandaag te leven, en speciaal die wezen van Aids en de genocide van 1994. Hartelijk bedankt
en God zegene u.
Om alles wat omschreven is in deze Nieuwsbrief te kunnen realiseren hebben wij uw regelmatige donaties nodig. Aub
geef specifiek aan welk project u heel graag wilt geven, zo niet dan gaat uw gift naar het meest urgente project.
Wij danken u alvast hartelijk vooraf.
Bestuur Stichting Geloof
Hoop En Liefde in NL;
De Stichting Geloof Hoop En Liefde in Nederland heeft: “Association Hope”
Peter en Marjan Gatete,
opgericht in Rwanda. We helpen wezen, Aids-kinderen, jongelui en weduwen.
Frans Nijhof, Paul de Kloe,
Daniel Huisman.
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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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

