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Geachte donateur en belangstellende,
Het nieuwe jaar is hier goed ingezet met veel vuurwerk en harde knallen. In mijn vorige brief meldde ik dat Owen Kero
zou worden opgenomen. Helaas is dat niet doorgegaan. De ouders hebben niet meer van zich laten horen en wij, van onze
kant, kunnen geen contact met hen krijgen.
10-1: voor twee van onze kinderen begint het jaar minder goed: Op aanraden van een arts hebben we een CT-scan laten
maken met als voorlopig resultaat dat Anita in de hersenen een cyste heeft en Klaver aan hydrochephulus lijdt. Verdere
onderzoeken zullen wel nodig zijn.
16-1: Het weer was gisteren zeer slecht met veel overstromingen en aardverschuivingen. Vijftien mensen vonden de dood.
Bij Sayap Kasih noch de academie of het kantoor van Yamaru is enige schade van betekenis geconstateerd. Dank aan de
Heer.
1-2: Al meer dan twee weken na het ontiegelijk slechte
weer. Vandaag heb ik een kleine indruk gekregen: de weg
Manado - Tomohon kan wel eens voor maanden verbroken
zijn. Langs de wegen in Manado ligt modder, afval,
onbruikbaar geworden huisraad, instrumentarium van
doktoren, kappers, naaiateliers, inhoud van warongs en
winkels. Buiten de stad zijn erven bedolven onder
metershoge laag aarde, vermengd met delen van huizen,
bomen en struiken. Daar zullen we nog lang mee bezig zijn,
denk ik. Gelukkig is er van veel kanten hulp, die nog steeds
door gaat.
Vandaag arriveerde Whitny Ong, studente van de Avans
Hogeschool in Breda, Zij loopt tot eind mei stage op de
academie en Sayap Kasih. We wensen haar veel succes toe.
17-2: Vandaag een bericht ontvangen dat we in juni bezoek krijgen van een docent van de Groninger Hogeschool. Tijdens
mijn verlof heb ik daar een bezoek gebracht en er veel belangstelling ondervonden.
27-2: In Sayap Kasih gaat niet alles naar wens. Vandaag moest een personeelslid vertrekken vanwege het in omloop
brengen van valse geruchten. Wat ons betreft was het de bekende druppel.
28-2: Een goed bericht kregen we uit Nederland: de koop van de
rolstoelen en tilliften is gesloten. Dank aan u allen voor uw bijdragen
in deze. Het zal nog wel even duren eer een en ander hier arriveert.
4-3: De heer René Teunissen, docent van de Avans Hogeschool
arriveert in Manado voor een werkbezoek aan de academie, Sayap
Kasih en gezondheidscentra en ziekenhuis. René toonde grote
interesse en ziet voldoende mogelijkheden tot samenwerking. Wel
ligt de bal bij de academie, die zal moeten aangeven waar en hoe zij
hulp wil hebben. Er kon een gastcollege voor de studenten en nog
één voor afgestudeerden en docenten georganiseerd worden.
Hartelijk dank aan René. Moge het een begin zijn van een intensieve
samenwerking.

12-03: Er zijn tekenen die er op wijzen dat de weg naar Sayap Kasih wordt opgeknapt. Er zijn trucks gekomen die hun
lading zand en stenen langs de weg hebben gedeponeerd.
18-3: Met de nieuwbouwplannen van Sayap
Kasih Paslaten vlot het niet erg. Door de
natuurrampen die zich begin dit jaar
voordeden is de aandacht van de donateurs
in Indonesië zelf op andere zaken gericht.
Stichting Viae Vitae bekijkt of zij de bouw
kan financieren.
21-3: Het voorstel van Viae Vitae is in de
bestuursvergadering van Yamaru van harte
aangenomen.
21-3: Nikki van Opstal en Evy Bastiaanse
zijn gearriveerd voor een verblijf van tien
weken om stage te lopen op Sayap Kasih en
de academie. Zij zijn ook studenten van de
Avans hogeschool. Aan hen veel succes
toegewenst.
24-3: We houden afzonderlijke gesprekken met het personeel van Sayap Kasih.
Hopelijk komt de rust terug.
27-3: De gesprekken zijn afgerond. Dezer dagen wordt het evalueren en zien
wat er gedaan moet worden.
28-3: Geheel onverwachts overleed Patrisia Annabella Sagay in de leeftijd van
12 jaar en 10 maanden. Zij was sinds 26 sept 2013 in Sayap Kasih. De ouders
willen haar bij Sayap Kasih laten begraven. Morgen vieren we het afscheid.
Vanmiddag was de weg naar Sayap Kasih verspert door vier ladingen grof
zand. In de avond was het allemaal weggewerkt. We wachten op de volgende
stap om de weg geheel te herstellen.
29-3: Vanmorgen hebben wij Bella naar haar laatste rustplaats gebracht. Vooraf
was er een protestantse kerkdienst, waarna familie, bekenden, bestuur van
Yamaru en medewerk(st)ers gelegenheid kregen afscheid te nemen van Bella.
Na de begrafenis was er gelegenheid voor het eten van een ‘broodje’.
Morgen, zondag en maandag zijn nationale feestdagen. Dus kan ik deze
nieuwsbrief vandaag wel afsluiten.

Hartelijke groet aan u allen en veel dank voor uw belangstelling en onvermoeibare hulp, hetgeen blijk uit de lijst van de
vele donateurs die Yamaru al tientallen jaren trouw steunen.
Nogmaals veel dank. Het moge u goed gaan.
Namens Yamaru,
Br. Han Gerritse CSD.

Blijf de Stichting Yamaru Nederland steunen met uw gift!

