Steunstichting van:
Yayasan Manuel Runtu (Yamaru)
Sulawesi- Indonesië
website: www.yamaru.nl
Facebook: yamaru.nl
Uit de koker van het bestuur.
Geachte donateur van Yamaru Nederland,
U heeft in het verhaal van broeder Han kunnen lezen wat er van dag tot dag gebeurt in Woloan. Het bestuur van
Yamaru Nederland wil van de gelegenheid gebruik maken om daar wat informatie vanuit Nederland aan toe te voegen.
Allereerst willen wij u danken voor uw giften. Tot nu toe staat de teller van 2016 op ca € 5.400,00
Het bestuur kijkt met een goed gevoel terug op de vriendendag, 3 april jl. Zo’n zestig mensen waren naar Voorhout
gekomen om broeder Han te ontmoeten. Hij vertelde de aanwezigen over actuele zaken in Woloan en gaf toelichting op
de plannen voor de bouw van Sayap Kasih II. Dit nieuwe huis is speciaal bedoeld voor de jong- volwassen bewoners van
het huidige Sayap Kasih, aangevuld met leeftijdsgenoten. Het komt meer in het centrum van Tomohon te staan, zodat
de bewoners ook af en toe kunnen deelnemen aan het sociale leven. Binnen deze plannen voor de toekomst past ook
de aanstelling van Erick Samakud als lid van het bestuur van Yamaru Indonesië. Hij zal op den duur broeder Han
opvolgen als contactpersoon met Yamaru Nederland. Ook hij was naar Nederland gekomen, zodat het bestuur en u als
donateur kennis met hem kon maken. Het bestuur heeft hem in die korte tijd leren kennen als een man die zijn taak
zeer serieus neemt, als iemand die – in de voetsporen van zijn vader – zich wil inzetten voor de kinderen van Sayap
Kasih. Met Erick heeft Yamaru zich verzekerd van een zekere continuïteit.
Geen vriendendag zonder de verloting van enkele werken van Yvonne Noordam. Altijd zeer gewild en zo kon de dag in
totaal € 550 opbrengen. Kortom: een gezellige middag waarop veel bijgepraat is en nieuwe contacten zijn gelegd. Over
twee jaar weer.
Ten slotte wil het bestuur de aandacht vragen voor de geheel vernieuwde website. Riet Jansen heeft zich belangeloos
ingezet om de website in een ander jasje te steken. Het resultaat is zeer de moeite waard; oordeelt u zelf maar. In de
toekomst gaan Annet en Bernadette, beide lid van het bestuur, de website www. yamaru.nl bij houden. Foto’s van de
ontmoetingsdag zijn terug te vinden op https://www.facebook.com/Yamarunl-988215491259437/
Op https://www.youtube.com/channel/UCam3wDVT7DoqLcqGAJHr7Tg staan wat filmpjes van de kinderen en de
verzorgers van Sayap Kasih.
Een fijne nazomer en tot de volgende nieuwsbrief,
Met vriendelijke groet,
Bestuur van Yamaru Nederland
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