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Geliefde Vrienden,

Peter Gatete
Oprichter / Voorzitter

We sturen u de hartelijke groeten
en dankbaarheid van al onze
vrijwillige medewerkers in Rwanda
en Nederland.

Van Februari t/m Augustus was ik (Peter) in Rwanda dit jaar.
Op de foto boven ziet u de moeder met haar 8 kinderen. Met hulp van
vrienden steunen wij twee kinderen in dit gezin om naar school te gaan.
Ik heb ze bezocht en was geraakt door het verhaal van de moeder. Een
hele klus om voor 8 kinderen te zorgen. Wij hebben besloten om de
oudste die met school gestopt is en wel kan naaien te steunen met een
naaimachine en materiaal. Dit maakte haar blij en emotioneel tegelijk
omdat ze nu weer een toekomst heeft. Wilt u ook meehelpen ?
In Rwanda had ik genoeg tijd voor en na de
Corona lockdown om alle contact personen te
ontmoeten en projecten te bezoeken. Ik ging
maar voor 3 maanden maar kon toen natuurlijk
niet meer terug. Het is ook de eerste keer dat
ik zo lang in mijn geboorteland ben geweest,
omdat ik het grootste deel van mijn tijd ben
opgegroeid als vluchteling in de buurlanden
Oeganda en Kenia. Toen ik in Nederland ging
wonen, had ik eindelijk een land dat ik mijn
thuis kon noemen. Met dank aan de
Nederlandse regering.
De studenten van het Naaischoolteam
hebben zelf een video gemaakt om u te
vragen om hulp.
Zie; www.GeloofHoopEnLiefdeRwanda.nl
Ze willen 15 moderne naaimachines kopen en
die kosten totaal 1000,= euro. p/s
Stuur uw gift tgv “Naaimachines”.

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

Op de foto sta ik met de jonge
mannen van het Motor Taxi
project.
Zij werden ook zwaar getroffen
door de lockdown omdat ze niet
mochten werken. Hun gezinnen
hadden geen andere bron van
inkomsten.
Soms hebben ze eten gekregen
van de overheid maar ook veel
geld geleend dat ze moeten
terugbetalen nu ze weer kunnen
werken. Maar het is erg moeilijk
voor hen.
Kunt u hen helpen om terug te
kunnen betalen wat ze hebben
geleend?
We hebben nu 6 nieuwe Jongemannen die graag gesponsord willen worden met 6 motor taxi’s voor
1550,= per stuk is totaal 9500,= Het zal een grote impact hebben in hun leven als wij hun nu helpen
onder ons toezicht.
Ik dank je wel voor al uw steun om deze jonge mannen te helpen.
De kinderen in ons kinderproject zijn jullie erg
dankbaar en bedanken hun sponsors.
Ze zijn erg blij met uw hulp dat ze naar school kunnen
en kleding en schoenen hebben. Ze waarderen u.
Toen ik al de kinderen bezocht, werd ik diep geraakt
door één familie waarvan er één wordt gesponsord
door mijn vrienden Joran en Manja. (foto helemaal
bovenaan)
De groep sponsors die via Ilse die t/m 2020 een groep
van 11 kinderen heeft beloofd te ondersteunen zijn nu
gestopt.
We willen hun namens de kinderen hartelijk bedanken
voor 9 jaar durende hulp.
Maar deze kinderen kunnen nog niet werken.
Kunt u meehelpen deze kinderen verder te helpen?

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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Stichting
Poortland 53
1602 MC
Enkhuizen
+31 228 316646

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

