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Beste vriend / donateur van Yamaru Nederland,
Allereerst hoopt het bestuur van Yamaru Nederland dat het u allen goed gaat.
Door de bijzondere tijden waarin we nu leven, staan de activiteiten van Yamaru in ons land op een
laag pitje en kon helaas het geplande bezoek van Michelle niet door gaan.
In beide landen wordt reikhalzend uitgekeken naar de start van de bouw van Sayap 2.
Gelukkig is er wel volop contact tussen Indonesië en Nederland.
Het nieuws wat u nu voor u heeft bestaat uit drie delen.
* Allereerst een kroniek met foto’s over de laatste ontwikkelingen, verzorgd door Broeder Marianus.
* Daarnaast een brede samenvatting van alle gebeurtenissen, ontwikkelingen en activiteiten bij
Yamaru Indonesië, opgesteld door Michelle.
* Tevens dit korte bericht van het bestuur van Yamaru Nederland.
Zoals u ziet is dit een uitgebreide brief. Mocht u de nieuwsbrieven voortaan digitaal willen ontvangen
dan graag een mailtje naar info@yamaru.nl. Zo besparen we papier en postzegels.
Wij willen u graag verwijzen naar onze website www.yamaru.nl en onze Facebook pagina voor nog
meer informatie en het laatste nieuws!
Daarnaast willen wij nog graag al onze donateurs bedanken, onze
vaste donateurs, mensen die af en toe of geregeld iets doneren en
natuurlijk onze groep donateurs, die per maand één van de kinderen
ondersteunen en daarmee er voor zorgen dat alle kinderen in Sayap
Kasih het zo top naar hun zin hebben!!
We wensen u veel leesplezier.
Verder rest ons u een hele fijne zomer toe te wensen!
Het bestuur van Yamaru Nederland.
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