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Uit de koker van het bestuur
Kerst 2017
Geachte donateur van Yamaru Nederland.
Het jaar loopt ten einde. Traditiegetrouw de tijd om terug te blikken.
2017 is allereerst het jaar dat br. Han Gerritse niet meer actief betrokken is bij Yamaru Indonesië en dus ook bij Sayap
Kasih. Gezien zijn gevorderde leeftijd vond hij dat de tijd gekomen was het stokje over te geven aan zijn Indonesische
broeders en de medewerkers van Sayap Kasih. Mede door de enorme inzet van Michelle Borsboom is deze transitie prima
verlopen. Zij heeft met de leiding en het personeel van Sayap Kasih goede afspraken kunnen maken over de verzorging
van de kinderen. Bovendien wist zij de verzorgers te inspireren en uit te dagen om op een hoger niveau te werken. De
rolstoelen waar de kinderen nu een jaar gebruik van kunnen maken zijn door Michelle voor ieder kind op maat gemaakt. Zij
heeft ook de snoezelruimte weer helemaal in orde gemaakt waar de kinderen even helemaal kunnen ontspannen.
Bestuurslid Annet Lutz en haar dochter zijn net terug van een bezoek aan hun broer en oom Han Gerritse. Het viel hen op
dat de kinderen er zo verzorgd en gezond uitzagen. Een compliment aan de verzorgsters is daarom zeer op zijn plaats.
Daarnaast wordt hard gewerkt aan de plannen voor de bouw van Sayap Kasih II. In dit tehuis komen straks de kinderen van
Sayap Kasih te wonen die ouder zijn dan 18 jaar. Het nieuwe huis komt op hetzelfde terrein te staan als Sayap Kasih zodat
er efficiënt gebruik kan worden gemaakt van de verschillende voorzieningen.
Yamaru Indonesië wilde graag een kippenfarm bouwen en exploiteren om met de inkomsten een geregelde inkomstenbron
te hebben. Met hulp van Yamaru Nederland is deze boerderij gebouwd volgens de meest moderne maatstaven aldaar. De
kippen doen inmiddels wat er van hen verwacht wordt; eieren leggen.
Op de drempel van het nieuwe jaar past het ook om vooruit te kijken. In april 2018 zal broeder Han weer in Nederland zijn.
Op zaterdag 14 april viert hij dat hij 60 jaar lid is van de Broederschapscongregatie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten.
Het bestuur bekijkt op dit moment op welke wijze ook de vrienden- van Yamaru Nederland betrokken kunnen worden bij dit
heuglijke feest. Houd deze datum dus alvast vrij in uw agenda.
Het bestuur hoopt ook in 2018 te kunnen rekenen op uw steun voor de kinderen van Sayap Kasih. Om dit werk nog in lang
te kunnen doen, zijn nieuwe donateurs zeer welkom. Bij deze brief vindt u twee kerstkaarten. De ene is aan u gericht als
dank voor uw steun. Het bestuur hoopt dat u de tweede aan iemand wil geven die ook Yamaru een goed hart zou kunnen
toedragen. Op deze wijze hopen we met uw steun een nieuwe donateur te vinden.
Rest ons nog u te verwijzen naar de website www.yamaru.nl en Facebookpagina Yamaru.nl waarop u actueel nieuws en de
vertaalde kroniek van broeder Marianus over Yamaru kunt vinden.
Hoe blij de kinderen waren met het speelgoed van groothandel Van der Meulen uit Sneek kunt u zien op

https://youtu.be/MOHI7czlvew

Het bestuur van Yamaru Nederland wenst u gelukkige Kerstdagen en alle goeds in 2018!
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