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. Zoals u heeft kunnen lezen ging
het dit keer ècht over wel en wee. Het laat zien hoe kwetsbaar kinderen en in het bijzonder de kinderen
daar zijn. Het toont ook hoe simpel het soms is om zorg te verbeteren, door een andere indeling van
slaapplekken of hoe eenvoudig je een glimlach op het gezicht van een kind kan toveren door een
schone, goed gevulde ballenbak.
Het bestuur is zeer dankbaar dat Michelle binnenkort weer naar Indonesië reist. Zij zal daar vast en
zeker in de komende nieuwsbrief verslag van doen.
Inmiddels hebt u ook de uitnodiging voor het jubileum van broeder Han Gerritse ontvangen. Zijn
terugkeer naar Nederland na het merendeel van zijn leven in Indonesië te hebben geleefd zal voor hem
een hele overgang zijn. Het afscheid van de kinderen daar zal hem niet licht vallen. Deze nieuwe fase in
zijn leven begint met een groot feest rond zijn 60-jarige professie op zaterdag 14 april as. Het bestuur
hoopt ook u daar te ontmoeten.
De laatste jaren hebben voor Yamaru Nederland in het teken van veranderingen gestaan. Broeder Han
trok zich allereerst terug uit de activiteiten van Yamaru Indonesia, Michelle bezoekt sinds enige tijd
Woloan, veranderingen in het bestuur van Yamaru Indonesia en nu keert Han helemaal terug naar
Nederland. Reden voor de leden van het bestuur hier in Nederland om zich te bezinnen op de toekomst.
Hoe zien we die? Wat is ons droombeeld in de toekomst? Hoe bereiken we dat ideaal en wat en wie
hebben we daarvoor nodig? Allemaal vragen waar we ons over hebben gebogen. Na een zeer
inspirerende middag hebben we een aantal trefzinnen voor de toekomst geformuleerd waar we met
hernieuwd enthousiasme in de komende tijd aan willen gaan werken. Een daarvan is het gezond
houden van het donateurenbestand. Een waar u ons ook mee helpt! De belangrijkste conclusie is, dat
we willen blijven werken aan de verbetering van de zorg voor de kinderen daar. Om dit alles te
realiseren is het ook belangrijk dat het bestuur zich vernieuwt en verjongt om zo de continuïteit te
garanderen.
Het bestuur hoop in de nabije toekomst meer te kunnen melden over de bouw van Sayap Kasih 2, voor
jongvolwassenen, ook een speerpunt voor de toekomst. De kippenfarm zorgt inmiddels voor een zekere
continue bron van inkomsten voor Yamaru Indonesia. Inmiddels is de actie ‘Sponsor een kind’ van start
gegaan. Meer daarover kunt u op onze website www.yamaru.nl vinden. Daar zal ook binnenkort een
nieuwe kroniek door br. Marianus vanuit Indonesië te lezen zijn.
Het bestuur hoopt dat u ook in 2018 het werk dat door broeder Han is gestart en Yamaru Indonesië wilt
ondersteunen. We houden u via de nieuwsbrieven, de vernieuwde website en Facebook op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen. Wilt u voortaan de nieuwsbrief digitaal ontvangen, dan graag een mailtje
aan: info@yamaru.nl.

Het bestuur van Yamaru wenst u een goede en gezellige tijd!
Mogelijk tot ziens op zaterdag 14 april!

