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Uit de koker van het bestuur.
Geachte donateur van Yamaru Nederland.
2017 kende een nieuwe start. Sinds januari neemt broeder Han meer afstand van de dagelijkse
beslommeringen rond Yamaru Indonesia. Hij heeft de dagelijkse leiding uit handen gegeven; wel
houdt hij bijzondere belangstelling voor Sayap Kasih. Gezien zijn leeftijd en in het volle vertrouwen
dat een volgende, Indonesische generatie inmiddels ook goed in staat is zijn werk voort te zetten,
was dit een beslissing waar het bestuur van Yamaru Nederland zich goed in kan vinden. Met alle
hem verschuldigde dank voor alles wat hij bereikt en gedaan heeft wenst het bestuur Han veel
succes met deze nieuwe fase in zijn leven!
De nieuwsbrieven zullen ook zonder broeder Han elk kwartaal blijven verschijnen. De informatie
voor deze komt uit de pen van Michelle Borsboom. Met haar verhaal sluiten we het project
‘rolstoelen’ definitief en met een goed gevoel af.
Het bestuur verwacht in de nabije toekomst meer te kunnen melden over de bouw van Sayap
Kasih II, tehuis voor jongvolwassen gehandicapten, en over de kippenfarm die voor een zekere
continue bron van inkomsten voor Yamaru Indonesia moet gaan zorgen.
Het bestuur hoopt dat u ook in 2017 het werk, dat door broeder Han is gestart, en Yamaru
Indonesia wilt blijven ondersteunen. We houden u via de nieuwsbrieven, de vernieuwde website
en Facebook op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Op de website ( yamaru.nl ) verschijnt binnenkort de rubriek “Kroniek Yamaru” waarin broeder
Marianus de gebeurtenissen in Indonesië beschrijft, ondersteund door veel afbeeldingen.
Eerste aflevering gaat over de periode van januari tot en met maart 2017.
Wilt u voortaan de nieuwsbrief digitaal ontvangen, dan graag een mailtje aan: info@yamaru.nl.
Het bestuur wenst iedereen “goede

en gezellige Paasdagen!”

