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Uit de koker van het bestuur.
Geachte donateur van Yamaru Nederland.
Voor u ligt een nieuwe nieuwsbrief. Niet zoals u gewend was geschreven door Br. Han
Gerritse, maar een in de vorm van een kroniek geschreven door Br. Marianus, de voorzitter
van Yamaru Indonesia. Broeder Han neemt sinds januari meer afstand van Yamaru. Hij heeft
op 15 mei jl. dan ook zijn stichting officieel aan de congregatie BTD overgedragen.
Het bestuur is verheugt te zien dat Yamaru Indonesia meer op eigen kracht wil draaien De
bouw van een kippenfarm is daarvan een goed voorbeeld. Met de opbrengst hiervan hoopt
Yamaru een vaste bron van inkomsten te krijgen. Zoals de foto’s tonen gaat het om een
modern uitziend bedrijf.
Michelle Borsboom zal ook deze zomer een aantal weken in Woloan verblijven. Als adviseur
van Yamaru Nederland zal zij verder gaan waar zij met haar bezoek eind 2016 is gebleven. Zij
heeft toen de rolstoelen voor de kinderen op maat gemaakt en een aantal veranderingen
doorgevoerd die de verzorging van de kinderen van Sayap Kasih ten goede komt. Ook nu zal
zij zich vooral richten op verbeterpunten, waardoor de kinderen zich prettiger voelen en zich
beter kunnen ontplooien.
In de volgende nieuwsbrief zal zij ongetwijfeld verslag doen van haar bevindingen.
Wellicht zal er dan ook meer te melden zijn over de bouw van Sayap Kasih II, voor
jongvolwassen gehandicapten, en natuurlijk over de opening van de kippenfarm.
Het bestuur hoopt dat u ook deze zomer het werk dat door broeder Han is gestart 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.
Rest het bestuur u een fijne vakantie te wensen!

