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Uit de koker van het bestuur.
Geachte donateur van Yamaru Nederland.
Ook dit keer heeft Michelle Borsboom u in de nieuwsbrief op de hoogte gebracht van het wel en wee van de
kinderen in Sayap Kasih. Er is vanaf eind 2018 hard gewerkt in Sayap Kasih. Het huis behoefde hoognodig
groot onderhoud. Zoals u wellicht op de website heeft kunnen zien, is het dak vernieuwd en hebben de muren
een ander kleurtje. Aan de hand van aanwijzingen van Michelle is de badkamer gemoderniseerd. Door een
douchebrancard hoeven de kinderen minder getild te worden en wordt het douchen prettiger voor hen en
eenvoudiger voor de verzorgsters.
Om de renovatie te kunnen bekostigen zijn er verschillende acties gehouden: de kerstkaartactie bij u,
donateurs; een spinningmarathon in Maastricht; een sinterklaasactie op de school van Michelle en tijdens de
kerstmarkt in Voorhout konden bezoekers een kaarsje opsteken voor Yamaru. Met de opbrengsten is de
renovatie grotendeels mogelijk gemaakt.
De bouw van Sayap Kasih 2, bedoelt voor jongvolwassenen, is nog niet begonnen, maar zodra de grond is
aangekocht kan hiermee begonnen worden. Het nieuwe gebouw komt naast het al bestaande Sayap Kasih te
staan. De bouwplannen liggen inmiddels klaar en het geld is geregeld. Zodra de eerste schop in de grond
gaat, zal Yamaru Nederland aan de slag gaan met de inrichting van het nieuwe gebouw.
De kippenfarm is zo succesvol dat er aan uitbreiding wordt gedacht. Hiermee zorgt het voor een continue
bron van inkomsten voor Yamaru Indonesia.
Er gebeurt van alles, zoals u leest. We houden u op de hoogte. Michelle vertrekt eind april weer naar
Indonesië voor haar eerste van twee bezoeken aan Sayap Kasih dit jaar. Zij zal daar vast en zeker in de
komende nieuwsbrief verslag van doen.
Tot slot hoopt het bestuur dat u ook in 2019 het werk van Yamaru in Indonesië wilt ondersteunen. We
houden u via de nieuwsbrieven, de vernieuwde website waarop de kronieken van broeder Marianus te vinden
zijn en Facebook op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Wilt u voortaan de nieuwsbrief digitaal ontvangen, dan graag een mailtje aan: info@yamaru.nl.
Rest het bestuur u een goede en gezellige tijd toe te wensen!

Contact:
Website : www.yamaru.nl
E-Mail : info@yamaru.nl
Facebook : Facebook.com/Yamaru.nl

Bank:
ING
: NL46 INGB 0009 5201 30
ABNAMRO : NL57 ABNA 0560 8283 14
Tnv. Stichting Yamaru Nederland, Leiderdorp

