Stichting Yamaru Nederland
Secr. : Rijnsburgerweg 4 E70, 2215 RA, Voorhout
KvK : Nr. 28096747
ANBI : Nr. 816093155

Beste Vrienden van Yamaru,
Via deze brief wil ik U graag op de hoogte brengen met betrekking tot wat er speelt rond het covid 19
virus in Tomohon en in het bijzonder bij Sayap Kasih, toegelicht met enige foto’s
- Gehoorzaam a.u.b. het Protocol Gezondheid

- # draag (mond)maskers
# afstand houden
# handen wassen
- allemaal samen voor onze gezondheid vooral voor onze kinderen
waar we zo van houden
- aub. help en bescherm ons
Het algemene Protocol

1. Vanaf het moment dat wij via Facebook informatie
rondstuurden dat Sayap Kasih weer open ging voor bezoekers,
is het aantal bezoekers weer aan het toenemen.
Deze bezoekers moeten zich houden aan de duidelijke
instructies van de overheid: Handenwassen, Mondkapje dragen
en 1½ meter afstand houden.
“tempat cuci tangang” handen wassen

de grens tussen bezoekers en kinderen, duidelijk aangegeven limiet!
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2. Wat levensbehoeften betreft zijn we goed voorzien, zeker voor enkele maanden, als resultaat van
de activiteiten die we regelmatig op Facebook plaatsen. Daaraan danken wij het dat zowel groepen
als enkelingen er voor zorgen dat S.K. geen tekorten
kent. Onze opslagruimten zijn rijkelijk voorzien van allerlei
soorten benodigdheden en voedingsmiddelen zodat we naast
de kinderen ook het personeel van een en ander kunnen
voorzien ter vervanging van salaris evenals enkele
minderbedeelde gezinnen met kinderen met een meervoudige
beperking. Op 17 juli jl. kregen we hulpgoederen van het
Aartsbisdom Jakarta en van ons eigen bisdom Manado. De
voorzitter van de ‘sectie sociaal van het Bisdom Manado’ pst.
Joy Dery pr, kwam dat persoonlijk brengen in gezelschap van
secretaris van het Bisdom, pst. J. Montolalu pr.
Het ondertekenen van het gastenboek.

3. In Indonesië zijn enkele delen/provincies weer terug op een redelijk normaal niveau van leven,
maar Noort- Sulawesi nog niet.
4). De kippenfarm heeft de nieuwe kippenstallen in gebruik genomen met nieuwe jonge kippen. Het
geheel telt nu 3.000 kippen.
5). De Yamaru- confectie unit heeft een samenwerkingsverband gesloten met de Kath. Universiteit de
la Salle in Manado en mag daarmee de uniformen leveren voor haar studenten. We zijn begonnen
met 500 studenten omdat de overige studenten veelal nog digitaal college volgen.
6). De units PAX en KAPARE beginnen wat winst te maken als gevolg van reclame op Facebook.
We zorgen voor genoeg voorraad.
7). Unit landbouw. Het personeel helpt nu op de kippenfarm, om de laatste kippenstal af te werken.

Dit is wat ik U op dit moment kan mededelen.
Hartelijk dank en Gods Zegen.
Br. Marianus BTD.

2

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
ovv. Stichting Yamaru Nederland, Leiderdorp

