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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 maart tot augustus was ik (Peter) in Rwanda. Zoals velen van jullie weten,
heb ik eind 2016 twee bloedstolsels in mijn hersenen gehad (Beroerte). Twee jaar
geleden waren mijn revalidatiearts en mijn fysiotherapeut het erover eens dat een
andere omgeving en klimaat mij zou kunnen helpen herstellen. Ik kan zeggen dat
het waar is, het werkt! Dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan mijn reis. Ik
hoop volgend jaar weer naar Rwanda te gaan.
Zie foto hierboven; We hebben het gebouw van onze Naaischool gerenoveerd en
ik heb dit van het begin tot het einde kunnen begeleiden. Het waren wel
onvoorziene kosten en ons reserve is opgebruikt. Wanneer u uw steun voor dit
doel geeft, vermeld dan alstublieft voor de "Renovatie".

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

Door de moeilijke tijden die de hele wereld doormaakt, moesten de leerlingen van onze Naaischool af
en toe stoppen met hun studie met als gevolg dat ze nu totaal twee jaar moeten studeren wat normaal
een jaar duurt. Als alles goed gaat, zullen ze in november afstuderen.
Zoals gebruikelijk in ons Naaischool programma, helpen we de afgestudeerden om voor zichzelf te
kunnen beginnen door hen te helpen met een naaimachine en een klein eenmalig startkapitaal. We zijn
zoals voorheen afhankelijk van uw hulp zodat ze hun eigen zaak kunnen beginnen.
Vermeld bij uw gift “De Naaischool”.
We moeten moderne en snellere naaimachines toevoegen en ook een leraar in dienst nemen die de
kennis van deze naaimachines heeft om onze studenten uit te rusten met de moderne kennis.
We hebben ongeveer € 6.000 nodig.
Als je je hulp voor dit doel geeft, vermeld dan voor de "Leraar en Naaimachines".

We hebben 3 nieuwe kinderen uit zeer arme gezinnen in ons
programma geadopteerd, we helpen hen om naar school te gaan
en in hun dagelijkse behoeften te voorzien. Met dank aan hun
sponsors, familie Hogeboom en familie Commandeur. Deze
kinderen zijn zo blij dat u hen steunt. Toen ik hen vroeg wat ze na
hun studie willen doen, zeiden ze met een grote glimlach dat ze
een leraar en een dokter willen worden en andere mensen in nood
helpen.
Ons Taxi Motorfiets Project.
Namens
de
6
nieuwe
chauffeurs willen wij Stichting
Van der Hucht De Beukelaar
hartelijk bedanken voor hun
grote gift om dit project te
financieren. Ook dank aan onze
vrienden en weldoeners die
bijgedragen hebben om de De 6 nieuwe Motorfiets Taxies.
motorfietsen te betalen.
Met deze hulp hebben we zes jonge mannen kunnen helpen met
hun Motortaxi. Ze zijn blij en kijken positief uit naar hun
toekomst. Ze kunnen nu hun eigen inkomen verdienen en in hun
dagelijkse behoeften van hun gezin voorzien en goede burgers
zijn. Ik kan hun vreugde en grote glimlach niet vergeten toen
ze met hun nieuwe motoren op pad gingen om hun nieuwe leven
te beginnen. Een van hen vertelde me dat hij nu kan nadenken
over het zoeken naar een levenspartner en een gezin kan
beginnen.
Dit is waar we dit werk voor doen. Hartelijk Bedankt.

Faustin en de 3 nieuwe kinderen.

Onze 16 jonge mannen en vrouwen die ons Audio-Project runnen, zijn qua inkomen zeer zwaar
getroffen door het covid19-probleem zonder grote bijeenkomsten en vergaderingen. Daar komt nog bij
dat hun laptop die ze normaal bij concerten gebruiken aan vervanging toe is. Wie kan hen helpen? Nu
covid minder wordt hopen ze weer aan het werk te kunnen. Markeer uw gift met "Laptop"
Mochten we voor het einde van het jaar niet meer met u communiceren, dan maken van de
gelegenheid gebruik om u een goed einde van 2021 en een gezegend 2022 toe te wensen.
Namens Stichting Geloof, Hoop en Liefde
Peter Gatete
1 Korintiërs 13:13 Zo blijven dan: Geloof, Hoop en Liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de Liefde.

iÜ|xÇwxÄ|}~x zÜÉxàxÇ xÇ {tÜàxÄ|}~ uxwtÇ~à äÉÉÜ âã zxuxwxÇ xÇ ztäxÇA ZÉw éxzxÇx â
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

Het bestuur van Stichting Geloof
Hoop En Liefde (Faith, Hope and
Love foundation) zijn;
Peter Gatete, Daniel Huisman
and Bobby Chibwezi

