NIEUWSBRIEF DECEMBER 2017

Beste mensen,
Sinds 10 jaar heb ik dit jaar de Kerst met mijn kinderen en kleinkinderen gevierd in Nederland! 28
december ben ik terug gevlogen om Sekou Oumar niet beide feestdagen alleen te laten. Aty van Nes is
17 december naar Guinee gevlogen om bij het Kerstfeest te helpen.
Wat gebeurde er in de afgelopen maanden:
De optiek: Volop in gesprek met een aantal Nederlandse opticiens. We zoeken financiering voor een
3-jarig plan, waarin een Nederlandse opticien 3 x per jaar zal komen om een drietal Guineeërs op te
leiden en te begeleiden. Begroot op 10.000 euro.
Het kinderprogramma: Door de training het afgelopen jaar merk je meer “vrijheden” bij de
assistenten, wat leidt tot een gevarieerder programma en een toename van kinderen. Helaas kunnen we
ze niet altijd toelaten en lijkt een wachtlijst in beeld te komen.
Het internetcafé: Eén van de vrouwen die onlangs bij ons de training ICT afgerond heeft, is nu de
assistent begeleiderster geworden in het afgelopen week officieel gestarte 15 vrouwen/15
meisjesprogramma, gefinancierd door Orange Foundation! Dit programma duurt een jaar en is bij ons
op het erf van het Maison Sociale.
Algemeen: We hebben dank zij Nederland=jullie, de ebola crises overleeft! De economie trekt
merkbaar aan. Het grote gebouw is, dank zij een schenking, gerenoveerd en heeft reeds 4 dagen
seminar gegeven. Een andere gift maakte het mogelijk om de elektriciteit te herzien: een aantal
zonnepanelen van boven aan de weg, zijn naar beneden verplaatst, een huisje gebouwd voor de
batterijen, ondulair, etc. en geeft nu in 11 kamers overdag licht en s avonds (als de ondulair is
aangezet) doen ook de stopcontracten en ventilatoren het.
Weer door een andere gift hebben we
een nieuwe waterpomp kunnen kopen. Jullie maandelijkse schenkingen hebben geholpen om de
generator te repareren, een nieuwe accu voor de auto, het afmaken van de waterput in het Maison
Sociale, de timmerman, etc. Er is heel veel gedaan ook dit jaar weer. Allemaal dank zij jullie. Wij als
bestuur en de Guineeërs zijn dankbaar dat jullie ons toch altijd weer ons steunen, ondanks alle ellende
en tegenslagen die er iedere keer weer zijn. Dank, dank, dank!
Heerlijk om begin van de maand, na een activiteit, de salarissen al op de rekening te hebben staan! Er
komen weer toeristen en bezoeken ons Eco-Park, daarnaast is de nieuwe weg klaar en zien we ook
mensen uit Conakry komen, die een nachtje/weekendje bij ons logeren. Eindelijk geeft dat weer lucht!
Het is een begin en hopelijk zal dit een vervolg krijgen. We zijn op de goede weg! Voor de grotere
uitgaven (auto; opknappen kamers=3000 euro; verplaatsing receptie, naar een centrale plek op het
Park=10.000 euro) zijn zij nog afhankelijk van ons in Nederland. Blijf ons daarom steunen, zodat we
hier kunnen sparen voor de grotere posten in Guinee.
Wens ik u, mede namens het bestuur, fijne feestdagen en alle goeds voor 2018
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