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Geliefde Vrienden,

Peter Gatete
Founder / Chairman

We sturen u de hartelijke groeten
en dankbaarheid van al onze
vrijwillige medewerkers in Rwanda
en Nederland.
Op de foto boven sta ik met mijn zus die de leiding
heeft en de lerares en studenten van de Naaischool. Op
dat moment kwamen ook de autoriteiten kijken.

Van Februari – Mei was ik (Peter) in Rwanda dit jaar. Zoals je nog wel
weet dat ik eind Oktober 2016 twee herseninfarcten heb gehad. Vorig
jaar zei mijn revalidatie doktor en de fysiotherapeut dat een andere
omgeving en klimaat mij goed zouden helpen sneller beter te worden en
ik kan zeggen dat het werkt! Dank aan allen die aan de reis hebben
bijgedragen. Ik hoop volgend jaar weer te gaan.
Het was het juiste moment dat ik in Rwanda was want volgens de nieuwe
richtlijnen van de regering moest het gebouw van de Naaischool
gerenoveerd worden. Dus was ik daar om het werk te kunnen overzien
van begin tot het einde. Zie de foto’s onder van voorheen en nu. Helaas
is wel alle reserve geld op wat we hadden opgespaard voor in geval van
onvoorziene kosten. Zo hebben we uw hulp nodig dat we de reserve
weer kunnen opbouwen. Stuur uw gift tgv “Renovatie” aub.
In Rwanda had ik genoeg tijd om alle contact
personen te ontmoeten en alle projecten te
bezoeken. Het is altijd goed iedereen weer te
ontmoeten om te kunnen delen en elkaar te
bemoedigen. Het is ook goed voor u te weten
waar we mee te maken krijgen, zoals de
benodigdheden voor de snelle ontwikkeling van
Rwanda.
Zo moeten we de naaimachines moderniseren in
de Naaischool en een extra leerkracht betalen.
We willen 5 moderne naaimachines kopen en
die kosten ongeveer 5000,= euro. We hebben
uw hulp nodig.
Stuur uw gift tgv “Naaimachines”.

Rwanda; Altitude 1500 m Temp. 23°C
Interesting reading at;
http://en.wikipedia.org/wiki/Rwanda

In de Naaischool maken we ons nu al grote zorgen, als 25
studenten in december gaan slagen, hoe kunnen wij hun
helpen zodat zij op zichzelf kunnen beginnen met hun eigen
naaimachine die ze niet hebben? Het is bijna onmogelijk om
direct een betaalde baan te vinden als ze geslaagd zijn. Met
een eigen simpele oude stijl 2de hands machine zijn ze altijd
zeker van een inkomen. Per student hebben we slechts
€.100,= nodig. Dus totaal € 2,500. Markeer uw gift tgv
“Naaimachines studenten”.
Ons motortaxi project gaat heel goed en we hebben al veel
jonge mannen hiermee geholpen die nu helemaal op zichzelf
werken en verantwoordelijke mensen zijn in het land. Zij zijn
zo dankbaar en willen hierbij de stichting K.O.O.K en jullie
alle liefde en groeten overbrengen.
Nu willen we 6 nieuwe jonge mannen helpen met training
incl. een motor. Dat kost 11000,= Kan u helpen? Stuur uw
gift tgv “MotorTaxi project”.
8 jaar geleden was Ilse van Dijk in Rwanda en toen ze terug was in NL was heeft ze sponsors
gevonden om 11 kinderen te helpen om naar school te kunnen gaan. Volgend jaar stoppen deze
sponsors met hun toewijding. Maar deze kinderen kunnen nog niet werken. We gaan praten met de
mensen om hun heen hoe wij kunnen helpen. We houden u op de hoogte over deze 11 kinderen.
We willen mijn collega Mrs. Anneke.T. De Putter hartelijk bedanken
voor haar liefde en compassie om een dame die Herena heet te
helpen die in onze eerste naaischool was toen we begonnen te
werken in Rwanda.
Herena haar verhaal is ingewikkeld en triest, maar in het kort, ze is
een aids patiënt zonder hulp van familie en niemand anders. Om in
leven te blijven heeft ze medicijnen nodig waar ze niet altijd voor kan
betalen en alle andere dingen die ze nodig heeft om van te leven net
als ieder ander. Dank zij Anneke is ze nu in alles voorzien. God
zegene jou Anneke.
Mensen vragen mij hoe het gaat met de stichting en mijn antwoord is; goed maar het kan altijd beter.
Want ik geloof dat er altijd arme mensen in nood zullen zijn. Maar elk een die jij en ik kunnen helpen
is een minder. Elk individu is belangrijk en heeft het recht op een beter leven.
Dank u wel dat u met ons bent al deze jaren.
Dit zal wel weer de laatste nieuwsbrief zijn van het jaar dus willen we u een fijn einde van het jaar
toewensen een gezegende kerst en een voorspoedig nieuw jaar. SHALLOM
1 Korintiërs 13:13 Zo blijven dan: Geloof, Hoop en Liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de Liefde.
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Geloof

Hoop En Liefde
Stichting Geloof, Hoop en
Liefde is per 1 januari 2008
door de Belastingdienst
aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).

Wilt U graag meer kontact en deze nieuwsbrief ook via Email ontvangen?
Stuur ons gerust een Email; GeloofHoopEnLiefdeRwanda@Yahoo.com
Print deze nieuwsbrief ook uit op www.GeloofHoopEnLiefdeRwanda.nl

Stuur Uw donaties sturen naar;
Stg Geloof Hoop En Liefde
ABN/AMRO Bank
IBAN= NL05 ABNA 0492 056 056
BIC= ABNA NL2A
Of
ING Bank
IBAN= NL12 INGB 000 693 11 33
BIC= INGB NL2A

